


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

اعتنى علماء العربية القدماء مب�صاألة املنهج يف معاجلة ق�صاياها 
وجذوعًا  وجذورًا  اأ�صوًل  نظامها  ن�صق  بدرا�صة  فاهتموا  كبريًا.  اعتناًء 
وتركيبًا وقواعَد نظم ومعايَن ودللت. وتركوا موؤلفات وت�صانيَف لغوية 
وْفرة يف مو�صوعاتها املختلفة نحوًا وبالغًة ومعجمًا واإبداعًا اأدبيًا ثرًا. ف�: 
»العني« و»الكتاب« و»الت�صريف« و»البيان والتبني« و»املقت�صب« و»الكامل« 
و»اخل�صائ�ض«  الفريد«  و»العقد  الكاتب«  و»اأدب  وال�صعراء«  و»ال�صعر 
و»ال�صحاح«  و»املجمل«  و»ال�صاحبي«  و»املقايي�ض«  و»املحت�صب«  و»اللمع« 
و»الأ�صرار«  و»املف�صل«  الغوا�ض«  و»درة  و»الأ�صرار«  و»العمدة«  و»التاج« 
و»اللباب«  و»الدلئل« و»البحر املحيط« و»الل�صان« و»التبيان« و»املزهر« 
التاأ�صيل  م�صار  �صمن  ت�ندرج  امل�صادر  من  وغريها  و»ال�صناعتني« 
للدر�ض الرتاثي لغًة وبالغًة واإبداعًا ونقدًا، يف احتاد تام وتكامل عجيب 

بني النظر العلمي اللغوي والتذوق الفني البالغي.
وتطور الهتمام بالإبداع الرتاثي العربي باأنواعه واأمناطه التعبريية 
اأو نق�صًا، يف  املتنوعة �صرحًا وتف�صريًا وتاأوياًل وتطبيقًا ومراجعًة ونقدًا 
فتعددت  العلمي.  والتقعيد  والذوق  الفن  بني  يجمع  قوي  منهجي  توجه 
درا�صة  يف  متقدمة  مناهَج  �َصْت  اأَ�صَّ التي  الفكرية  والجتاهات  املدار�ض 
من  وكان  الإ�صالمي.  الغرب  يف  اأو  العربي  ال�صرق  يف  �صواء  الرتاث 
نتائج هذا التطور ظهور توجهات جديدة يف الفهم وبزوغ اأعالم اأفذاذ 
و»الإي�صاح«   و»املغني«  و»ال�صراج«  »الأ�صول«  ف�  والفكر.  الجتهاد  يف 

مقدمة العدد



مقدمة العدد
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جـــــذور

و»احلوا�صي«  و»ال�صروح«  و»الأجرومية«  و»الألفية«  و»امل�صالك«  و»املروج« 
بالرتاث  لالهتمام  التطورية  ال�صريورة  تعك�ض  م�صنفات  و»الهوام�ض« 

ومناهجه واإبداعاته ا�صتيعابًا وتطبيقًا.
والعدد اجلديد من جملة جذور يندرج �صمن اخلط العلمي للبحث 
الرتاثي درا�صًة وحتقيًقا وترجمًة. وهو ي�صتمل على ع�صر مقالت متكاملة 
فهم  يف  اجتهادات  باعتبارها  والنقِد  والبالغِة  اللغِة  جمالت  تغطي 
الن�ض  »قراءة  حماولِة  من  انطالقًا  ال�صخم،  الرتاث  هذا  من  جوانَب 
حممد  الدكتور  لالأ�صتاذ  اخلطاب«  ومنطق  املنهج  �صوؤال  بني  الرتاثي 
عند  اجلذر  »مفهوم  اإىل  باملغرب  اإ�صماعيل  مولي  جامعة  من  اأمني، 
النحاة العرب القدماء« جلريار تروبو، والذي قام برتجمته اإىل العربية 
الأ�صتاذ الدكتور مبارك حنون من جامعة قطراإىل »م�صطلح ال�صيغة يف 
ال�صرف العربي قدميًا وحديثًا« للدكتور جمال والزين، الأ�صتاذ الباحث 
من اململكة املغربية اإىل مناق�صة مو�صوع نحوي يدر�ض م�صاألة »العطف 
ملهن  اجلهوي  املركز  من  اأزروال،  علي  حممد  للدكتور  اإن«  ا�صم  على 

الرتبية بفرع خنيفرة باململكة املغربية.
علمية  مقالت  على  املجلة  عدد  من  الثاين  اجلزء  ي�صتمل  فيما 
اأدبية نقدية. فمن »جدل التداول والتخييل يف خطاب البالغة  بالغية 
اإىل  باجلزائر  �صطيف  جامعة  من  بودوخة،  م�صعود  للدكتور  العربية« 
»جدل النقدي والفقهي يف )و�صاطة( القا�صي اجلرجاين اإىل »ال�صردية 
ومتظهراتها يف اخلطاب ال�صعري عند امرئ القي�ض«  للدكتور الباحث 
رابح طبجون، من اجلزائر اإىل »�صعرية التنا�ض يف مرثية ابن الرومي 
للب�صرة« بقلم الدكتور حممد عبدالب�صري م�صالتي، من جامعة فرحات 
عبا�ض باجلزائر ف� »ابن اخلطيب وكتابه »الإحاطة يف اأخبار غرناطة« 
- درا�صة حتليلية« بقلم حممد �صيف الإ�صالم بوفالقة من جامعة عنابة 



رئيس التحرير
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جـــــذور

باجلزائر واأخريًا »القراءة ال�صت�صراقية للموروث الأدبي بني املو�صوعية 
والإجحاف« للدكتور حبيب بوزوادة، من جامعة ب�صكرة باجلزائر.

اهتم املقال الأول ب�صوؤال املنهج يف قراءة الن�ض الأدبي يف حماولة 
املنطق  عن  بالك�صف  ي�صمح  الذي  املنهج  معامل  »ر�صم  ل�  الباحث  من 
الداخلي الذي ينبني عليه الن�ض الرتاثي... وك�صف املنظومة الفكرية 

التي اأفرزت الن�صو�ض الرتاثية«؛
و�صعى�صاحبه فيه »اإىل م�صاءلة نظريات قراءة الن�ض الرتاثي من 
منطلق اأن طبيعة الن�ض وفر�صيات القراءة وهدف الدرا�صة تتدخل كلها 

يف اختيار املنهج املالئم«؛ 
وخل�ض بعد مناق�صة ق�صايا الرتاث واملنهج وقراءة الن�ض الرتاثي 
فقط يف  توؤثر  ل  القبلية  والت�صورات  املواقف  اأن  مفادها  »فر�صية  اإىل 
يف  اأي�صًا  تتحكم  بل  مفرداته،  وانتقاء  وطبيعته  الرتاث  ماهية  حتديد 
الرتاثي  الن�ض  درا�صة  يف  املنهج  �صوؤال  واأن  وحتليله...  درا�صته  منهج 
يقت�صي النظر يف الغاية من الدرا�صة ويف طبيعة العالقة التي نقيمها مع 

هذا الرتاث، ات�صاًل وانف�صاًل«.
بني  اجلذر  »مفهوم  يناق�ض  ملقال  ترجمة  فهو  الثاين  البحث  اأما 
تاأويل  »�صحة  ويدر�ض  امل�صت�صرقني«؛  من  به  القائلني  وغري  به  القائلني 
خمتلف الباحثني ملا اأورده النحاة واملعجميون العرب القدماء من القرن 
ومدى  »الأ�صل«  مفهوم  بخ�صو�ض  ع�صر  اخلام�ض  القرن  اإىل  الثامن 
اأن العرب عرفوا  اأو خطئه«؛ لينتهي اإىل  �صحة بلورتهم ملفهوم »اجلذر 
مفهوم »الأ�صل« ل مفهوم »اجلذر«، واأن مفهوم »الأ�صل« يحيل على كل 
من احلالة الأ�صلية للكلمة، واحلروف الأ�صلية البدئية، والأ�صل الدليل 
للكلمة، معتربًا اإياها مفاهيم مغايرة للمفهوم الذي يحيل عليه م�صطلح 
»اجلذر« معتربًا اأن هذا اخللط يف املفاهيم مرده اإىل »الرتجمة اخلائنة«.
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جـــــذور

وبعد �صوؤال املنهج ومفهوم اجلذر تاأتي مقالتان متكاملتني حتلالن 
بتقريب  منها  الأول  اخت�ض  نحوية.  واأخرى  �صرفية  واحدة  ق�صيتني 
لغًة  بها  فًا  ُمَعرِّ وحديثًا«  قدميًا  العربي  ال�صرف  يف  ال�صيغة  »م�صطلح 
البناء  ثنائيات:  بني  العالقة  بتمييز  »مفهومها  دًا  دِّ وحُمَ وا�صطالحًا، 
ال�صيغ  »اأن  اإىل  وخل�ض  والوزن«.  وال�صيغة  وال�صيغة،  والبناء  والوزن، 
ال�صرفية يف اللغة العربية قوالب جمردة ت�صمر دللت خا�صة... وهي 
اأ�صبح  ال�صبب  ولهذا  املعاين...  بها  وحُتدُد  الألفاظ  فيها  ُت�صاُغ  قوالب 
للوظيفة  اإبرازًا  الدار�صني  بني  متداوًل  ال�صرفية  القوالب  م�صطلح 

الدللية لل�صيغ ال�صرفية«.
« ُمَبينًا جماَل  اإنَّ وناق�ض الثاين م�صائل تتعلق ب� »العطف على ا�صم 
ما امل�صفاَة  كِّ »التعدد الإعرابي ومنطَق النحاة يف النظر اإىل ُجمله، وحُمَ
الإعرابيَة بهدف تقدمي تف�صرٍي وتاأويٍل مالئمني ل�صلوك الوقائع اللغوية 

ا�صتنادًا اإىل تعدد ال�صياغات الإعرابية وفق تعدد النماذج الل�صانية«.
اأدبية.  واأخرى  الثاين على مقالت بالغية  العدد يف �صقه  ويحتوي 
يتناول اثنان منها م�صاألة اجلدل يف اخلطابني الأدبي والفقهي، ويعاجلان 
النقدي  و»جدل  العربية«  البالغة  خطاب  يف  والتخييل  التداول  »جدل 
مظاهر  تلم�ض  الأول  حاول  اجلرجاين«.  القا�صي  و�صاطة  يف  والفقهي 
التمييز  خالل  من  و»التخييل«  »التداول«  جانبي  بني  واللتبا�ض  اجلدل 
بني مفاهيم »البالغة والنظم« و»البيان وال�صور الفنية« و»املفا�صلة بني 
ال�صعر والنرث«؛ لي�صتنتج اأن »خطاب البالغة العربية امتزجت فيه الغاية 
الفنية التخييلية بالغاية التوا�صلية التداولية«. وقد اأثري هذا اجلدل بني 
بالدر�ض  املهتمني  املحدثني  لدى  م�صتمرًا  وليزال  القدماء  البالغيني 

البالغي العربي. 
فيما بحث الثاين يف العالقة اجلدلية بني ما هو نقدي وما هو فقهي 
م�صطلحات  درا�صة  خالل  من  اجلرجاين  للقا�صي  الو�صاطة  كتاب  يف 
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دلئل املعرفة الق�صائية من مثل »الإقرار« و»الإنكار« و»احلق«  و»احلكم« 
و»اخل�صم« و»الدعوى« و»ال�صاهد« و»العدل« و»العذر« واأثر هذه املعرفة 
و»ال�صواهد«  »التفا�صل«  مثل  من  النقدي  اخلطاب  مفاهيم  بناء  يف 
النازلة«  يف  و»احلكم  احلق«  و»اإحقاق  و»التبني«  و»الرتجيح«  و»الأدلة« 
و»التو�صط« و»احلجاج  و»النزوع منزع العتدال«  و»املوازنة«  و»املقارنة« 

والإقناع«  و»ال�صتدلل« و»الأ�صباب« و»العلل« و»ال�صياق«.
فيدعو  ال�صعري«  اخلطاب  يف  ومتظهراتها  »ال�صردية  مقال  اأما 
اأن  معتربًا  الراهن  �صوء  يف  الرتاث  قراءة  اأهمية  اإىل  البداية  يف 
ال�صتفادة الإيجابية من الرتاث وتفعيله يف م�صار حركة نه�صوية، تغني 
»الهتمام  ف�  ثم  ومن  امل�صتقبل.  وت�صت�صرف  احلا�صر  وحتتوي  املا�صي 
اأ�صياًل تغرتف  ثقافيًا  تراثًا  التي خلفت  الرتاثية  العربية  بال�صخ�صيات 
قراءة  ومن  وهويتنا«.  وثقافتنا  بذواتنا  اهتمامًا  يعد  الأجيال...  منه 
العربي  ال�صعر  عالقة  املقال  �صاحب  يناق�ض  الراهن،  �صوء  يف  الرتاث 
مبفهوم ال�صرد معتربًا املالحم والطلل واملكان يف ال�صعر العربي القدمي 
ال�صردي  امل�صهد  عنا�صر  درا�صة  اإىل  بذلك  ويخل�ض  �صردية؛  فنونا 

واأ�صاليبه يف �صعر امرئ القي�ض.
ومن ال�صرد اإىل التنا�ض حيث عمد حممد عبد الب�صري م�صالتي يف 
مقاله عن »�صعرية التنا�ض يف مرثية ابن الرومي للب�صرة« اإىل درا�صة 
اأ�صلوبية تنا�صية. وهي قراءة تو�صح -  مرثية ابن الرومي درا�صة فنية 
يف  وخا�صة  القدمي  ال�صعري  اخلطاب  تفاعل   - املقال  �صاحب  راأي  يف 
الع�صر العبا�صي مع املنهج احلديث املتمثل يف القراءة الفنية الأ�صلوبية 

التنا�صية.
التحليلية  الدرا�صة  اإىل  الرومي  ابن  ملرثية  التنا�صية  القراءة  ومن 
لكتاب »الإحاطة يف اأخبار غرناطة« لبن اخلطيب الوزير. وهي درا�صة 
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يف  امل�صادر  اأهم  من  يعد  الذي  »الإحاطة«  وكتابه  املوؤلف  حياة  تتناول 
درا�صة التاريخ ال�صيا�صي والثقايف والأدبي لالأندل�ض واملغرب.

الرتاث  من  لنماذج  التحليلية  والدرا�صة  التنا�صية  القراءة  ومن 
ال�صت�صراقية  »القراءة  ب�  تتعلق  والدرا�صة  القراءة  من  اآخر  نوع  اإىل 
للموروث الأدبي بني املو�صوعية والإجحاف«. وهي قراءة تدر�ض مو�صوع 
ال�صت�صراق مفهومًا، ودوافع، ومدار�ض واأعالمًا واأهدافًا؛ وتتابع املقاربة 
على  وتركز  واإ�صاءاتها؛  ومزالقها  �صماتها  حيث  من  ال�صت�صراقية 
القراءة ال�صت�صراقية لالأدب العربي باعتباره ميدانًا من امليادين التي 

ن�صط فيها ال�صت�صراق واعت�نى بها اعتناًء وا�صعًا.
وبذلك تكون مقالت هذا العدد قد غطت جوانب مهمة من منهج 

التعامل مع الرتاث العربي يف جمايل اللغة والأدب.

رئيـ�س التحـريـر 
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قراءة الن�ص الرتاثي:

�س�ؤال املنهج ومنطق اخلطاب

حممــد �أمـيـن)*(

التراثي من  الن�ص  اإلى م�ساءلة نظريات قراءة  البحث  ي�سعى هذا 
منطلق اأن طبيعة الن�ص وفر�سيات القراءة وهدف الدرا�سة تتدخل كلها 
في اختيار المنهج المالئم. ولذلك �سنحاول ر�سم معالم المنهج الذي 
ي�سمح بالك�سف عن المنطق الداخلي الذي ينبني عليه الن�ص التراثي، 

وتحديد الخطاب الفكري العام الذي ينتمي اإليه. 
والمنهج،  ال��ت��راث  مفهومي  البحث  م��ن  الأول  ال�سق  ف��ي  نناق�ص 
مبرزين اأثر ت�سورات الباحث ومواقفه في تحديد ماهية التراث ومنهج 
عن  البحث  الهدف  يكون  عندما  يقع  الذي  الإ�سكال  ونتبّين  الدرا�سة. 

اأ�سول للن�سو�ص التراثية، بافترا�ص وجود موؤثرات خارجية.
نقدم في الجزء الثاني مقارنة بين المقاربة الخارجية التي تنطلق 
ت�سعى  التي  والمقاربة  التراثي،  للن�ص  اأجنبية  اأ�سول  من فر�سية وجود 
المو�سوعات  تحديد  في  المتحّكم  الداخلي  المنطق  اإلى  الو�سول  اإلى 
والم�سائل التي يعالجها الن�ص المدرو�ص. ونعر�ص في هذا الجزء لق�سية 
من التراث النحوي العربي مبرزين اأهمية المنهج الذي نقترحه في اإبراز 

)*(  جامعة موالي إسماعيل - المغرب.
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الن�سق النظري الذي اعتمده النحاة، واأهمية اعتماد المقاربة المقاِرنة 
في تمييز الأ�سول عن الفروع، والأ�س�ص عن الإ�سافات في النظر النحوي.
منطق  تحليل  بين  للعالقة  فنخ�س�سه  والأخير  الثالث  الجزء  اأما 
اعتبار  الن�ص، منطلقين من  اإليه  ينتمي  الذي  الخطاب  وتحليل  الن�ص 
الفكرية  المنظومة  ك�سف  هو  التراثية  الن�سو�ص  تحليل  من  الهدف  اأن 

التي اأفرزتها. 

1. �س�ؤال المنهج في قراءة الن�ص التراثي: 
اأو  يبدو اأن الحديث عن »منهج لقراءة التراث« ي�ستبطن م�سلمتين 
فر�سيتين غير موؤ�س�ستين اأ�سا�سًا �سليمًا. فهذا المنطوق يقت�سي اأوًل اأن 
يعتبر التراث كتلة متجان�سة ومن�سجمة ذات خ�سائ�ص موحدة. ويقت�سي 
اأن  يمكن  ثابت  منهج  وجود  اأو  لقراءةالتراث  واحد  م�سلك  وجود  ثانيًا 

تحدد خ�سائ�سه ومقوماته بطريقة َقْبلية. 
مختلفة  اأن��واع  اإل��ى  يحيل  ومعقوًل،  منطوقًا  »ال��ت��راث«،  اأن  والواقع 
ت�سمل المكتوب والمحفوظ وال�سفهي والعمران واأ�سكال الماأكل والملب�ص 
يزخر  منها  نوع  وكل  وغيرها.  والأع��راف  والقيم  والعادات  والزخرف 
بتعدد الخ�سائ�ص وتنوعها واأحيانا بمناق�سة بع�سه بع�سًا، لأن المنطق 
م في اإنتاج هذا التراث هو �سنة الكون التي تنبني على التدافع  الذي تحكَّ

والختالف. 
فالتراث بهذا المعنى متعدد �سكاًل ومتنوع م�سمونًا. والذي يح�سل 
في الواقع هو اأن اختيارات الأمة في فترة من الفترات اأو ت�سورات بع�ص 
وهذا  اأخ��رى.  وتتجاهل  األوانا  التراث  من  تنتقي  واأهواءهم  الدار�سين 
يعني اأنها ت�سيء م�ساحات من التراث وتترك م�ساحات معتمة. ثم تتغير 
الأحوال والحاجات ويتحول بع�ص المعتم اإلى دائرة ال�سوء ويدخل بع�ص 

الماألوف حلقة الن�سيان. 
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ثم اإن في التراث خا�سًا وعامًا. فمن الإنتاج الذي خّلفه ال�سلف ما 
يعم الهتمام به اأفراد الجماعة، اأو ما يظهر اأثره في لغة الأمة وقيمها 
الفكري  كالإنتاج  اأخ���رى،  دون  فئة  به  تخت�ص  ما  ومنه  واختياراتها، 
اأن هناك ن�سو�سًا تراثية اختفت  والفقهي وغيره. وغير خاف  والعلمي 
ف��ت��رات لحقة لت�سيء  ف��ي  ث��م اكت�سفت  الأم���ة،  ت��اري��خ  ف��ت��رات م��ن  ف��ي 
الح�سور  وهذا  وجوهه.  من  وجها  تك�سف  اأو  التراث  من  معتمة  جوانب 
اإلى اعتبار اأن عبارة »التراث« تحيل  والتخفي هو الذي يدعونا منهجيا 
من  تح�سل  ما  جماع  تعني  فهي  مختلفين.  مفهومين  على  الواقع  في 
اأن  دون  اإجماًل  الفرد  يعقله  مجرد  مفهوم  وهو  واإبداعها،  الأم��ة  اإنتاج 
اأو  الفرد  ينتقيه  ما  مجم�ع  اإلى  يحيل  ثان  ومفهوم  تف�سياًل.  يح�سيه 
الجماعة من ما�سي الأمة، يعقله وي�سائله في لحظة ما. والفرق بين 
معلوم  محدد  والثاني  مجرد،  ولكنه  وثابت  �سامل  الأول  اأن  المفهومين 

ولكنه متغيرومتطور ح�سب اإدراك الفرد والجماعة وعلمهما.
ويبدو في ت�سورنا اأن هذا التحديد المفهومي �سروري لأن التراث 
كما يعقله الأفراد هو نتاج اإدراكهم وفهمهم لما�سي اأمتهم ومعرفتهم به 
وت�سورهم له. واإذ تقرر في العلوم المعرفية اأن الإدراك والفهم يتاأثران 
فاإن  بلغه)1(،  الذي  الفكري  والم�ستوى  الم�سبقة  واآرائ��ه  الفرد  بمعرفة 
الحكم على التراث كما نعقله هو حكم على اإدراكنا وت�سوراتنا وم�ستوى 

فهمنا.
وتمثياًل لعدم ثبات ما يتم الهتمام به من التراث نورد ن�ساللجاحظ 
من »البيان والتبيين« عر�ص فيه اإلى ما عاي�سه من تطور رواية الأ�سعار 
وتغّير ذائقة المتلقين والرواة معًا. ومعلوم اأن الرواية مثلها مثل التدوين 
لختيار  تخ�سع  واأنها  واإبداعها  الأم��ة  اإنتاج  لإي�سال  الجماعة  و�سيلة 

الراوي واهتماماته. يقول الجاحظ: 
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ين، وَمن لم يرِو اأ�سعار  ين والِمربديِّ »وقد اأدركت رواَةالم�سجديِّ
والأرج��از  الأع���راب،  ون�سيَب  الأع���راب،  ول�سو�ِص  المجانيِن 
الأعرابية الق�سار، واأ�سعاَر اليهود، والأ�سعار المن�سفة، فاإنهم 
كانوا ل يعّدونه من الرواة. ثم ا�ستبردوا ذلك كلَّه ووَقفوا على 
�سيء.  كلِّ  من  والنَُّتف  والِفقر  والق�سائد،  الأحاديث  ق�سار 
ن�سيِب  على  منهم  اأحر�َص  �سيٍء  على  هم  وما  �سهدُتهم  ولقد 
اأوَرَد عليهم خلٌف الأحمُر  اأن  اإّل  العبا�ص بن الأحنف، فما هو 
ن�سيب الأعراب ف�سار ُزهُدهم في �سعر العبا�ص بقدر رغبتهم 
اٍت، وما َيروي عنَدهم  في ن�سيب الأعراب. ثم راأيُتهم منذ �ُسنيَّ
اأو  ال�سعر،  ابتداأ في طلب  ال�سنِّ قد  َحَدُث  اإّل  الأعراب  ن�سيَب 

ِفتيانيٌّ متغّزل«)2(.
فهذه �سهادة على تطور الذائقة في ع�سر الجاحظ، تربط بين ما 
كل  في  م�ساهدة  ظاهرة  وهي  المتلقون،  ي�ستح�سنه  وما  ال��رواة  يقدمه 
من  بنوع  الهتمام  في  الرواية  اأثر  اإلى  تنبهنا  ولكن  والع�سور،  البلدان 
يرويه  كان  ما  في  النقد  الجاحظ لذع  كان  وقد  واإغفال غيره.  التراث 
الأ�سعار بح�سب  ينتقون من  اأنهم  يرى  يكن  لم  لأنه  ال��رواة في ع�سره، 
وحاجات  حاجاتهم  بح�سب  يتتبعون،  واإن��م��ا  راق��ي��ة،  فنية  خ�سائ�ص 
اأ�سار  وقد  وغيرها.  الأمثال  اأو  الغريب  اأو  الإع��راب  م�سائل  جل�سائهم، 
اإلى هذا بعد الن�ص الذي اأوردناه وفي مواطن من كتاب الحيوان م�سّنعا 
اأن  اأبي عمرو ال�سيباني واأبي عبيدة الب�سري وغيرهما. غير  مثاًل على 
وفنون  الخطابة  ومن  ال�سعري  التراث  من  انتقى  اإنما  نف�سه  الجاحظ 
اأو لغر�ص ال�ست�سهاد.  اأو معرفية  لغايات فنية  ا�ستجاب عنده  القول ما 
وهو بذلك اجتزاأ من التراث العربي ما اعتبره، عفويًا اأو بوعي، �سالحًا 

للتوريث والبقاء، و�سرب �سفحا عن غير ذلك.    
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لت�سور  المح�سلة اختيارات تخ�سع  التدوين هي في  اأو  الرواية  اإن 
اأ�سحابها واإدراكهم. وقد بلغنا فعاًل من كتب المتقدمين ما و�سع تحت 
م�سميات ت�سير اإلى هذا المعنى، من مثل المنتقى، والمنتخب، والمجتبى، 
والجمهرة، ولباب الأدب، ومنتهى الطلب، اإلى غيرها من الأ�سماء الدالة 
على اإبراز ن�سو�ص واإعالئها وترك ن�سو�ص واإهمالها. وهو �سيء تعرفه 
الأنطولوجيا م�سمى  تحت  الأجنبية  اللغة  في  ويرد  الأخرى  الح�سارات 

 .anthology

ثم ن�ست�سهد بعد بالفرق الذي نراه في ت�سور العرب لآدابها وت�سور 
الم�ست�سرقين من الفرن�سيين لالآداب العربية. ذلك اأن العرب تعلي �ساأن 
ال�سعر وما يدور حوله وتعتبر الأ�سكال ال�سردية، ال�سعبية منهاخا�سة ، اأقل 
قيمة واأثرًا، في حين اأن الم�ستعربين من الفرن�سيين يولون عناية كبرى 
ال�سردية ويترجمونها ولهم حولها درا�سات كثيرة تفوق بكثير  لالأ�سكال 
الم�ستعربين  اأي�سًا عن  يختلفون  ال�سعر. وهم في ذلك  درا�ساتهم حول 
الألمان الأوائل الذين اأولوا اهتمامهم بالتراث اللغوي وال�سعري. ويمكن 
للمتفح�ص اأن ي�ستقرئ اختبارات مباراة التبريز في اللغة العربية التي 
تنظمها وزارة التربية الوطنية الفرن�سية منذ �سنة 1906م اإلى اليوم ليرى 
اأن انتقاء الن�سو�ص الأدبية من التراث العربي ل تخ�سع للذائقة العربية، 
واإنما لت�سور الم�ستعربين الفرن�سيين لماهية هذا التراث. وهذا الفرق 
في الواقع لي�ص غريبًا، ذلك اأن مكانة ال�سرد في الأدب الفرن�سي، �سواء 
اأو غيرها، مكانة مقدمة على غيره من  الق�سة  اأو  بالرواية  الأمر  تعلق 
�سروب القول. بل اإن الفرن�سي عندما يقول اإنه يقراأ كتابًا اأو يكتبه دون 

اأن يخ�س�ص مو�سوعه، فالغالب اأنه يق�سد جن�ص الرواية. 
زمن  اأن  العرب  عند  الإبداعي  التلقي  لتطور  المتتبع  يالحظ  وقد 
الحكاية  لعل  الإب��داع،  من  اأخرى  لأ�سناف  المجال  مف�سحًا  ولَّى  ال�سعر 
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والرواية والم�سرح منها. وقد وجدت اأن الكتب الأكثر قراءة في الموقع 
العرب.  ديوان  هو  الذي  ال�سعر  كتب  منها  لي�ص  »الوراق«)2(  الإلكتروني 
فعلى الرغم من توفير الموقع لأ�سهر كتب التراث العربي واأهمها، فاإن 
كتاب »األف ليلة وليلة« ياأتي اأوًل في مجموع الكتب الأكثر مطالعة متبوعا 
الهتمام  اأن هذا  �سك  ول  الأح��الم«.  تف�سير  في  الأن��ام  »تعطير  بكتاب 

�سيتغير بظهور حاجات ثقافية وفكرية جديدة.
�سورة  هو  ما  فترة  في  الأف���راد  يعقله  كما  التراث  اأن  نعتبر  لهذا 
للع�سر الذي يوجد فيه هوؤلء، و�سورة لت�سوراتهم واأفكارهم ومواقفهم. 
من  نابعًا  لي�ص  مثاًل  به  وال�ستهانة  الأمة  لتراث  الأف��راد  بع�ص  فتحقير 
هوؤلء  واقع  في  اأزمة  من  نابع  بل  المجرد،  بمفهومه  التراث  في  م�سكل 
الأفراد اأنف�سهم وفي ت�سورهم واإدراكهم. والأمر نف�سه ي�سدق على من 
يقد�ص اإبداعات المتقدمين واآثارهم، ويظن اأن ما يعتقد ب�ساأنها هو عين 

تلك الإبداعات وماهيتها.
ويجب التمييز،عند الحديث عن التراث، بين اعتباره مادة لال�ستفادة 
اأو »لال�ستهالك«، وبين اعتباره مو�سوعًا للدرا�سة والتحليل. فال ي�ستقيم 
اأن ن�سوي بين من يقراأ ن�سو�ص التراث بحثًا عن المعرفة اأو المتعة وبين 
من ي�سائل هذه الن�سو�ص وي�ستنبط منها اأحكامًا، ويت�ساءل عن المنطق 
الذي تَحّكم في اإنتاجها وعن الآليات ال�ستدللية التي اعتمدت في بنائها 
وعن لغتها وا�سطالحاتها. فالذي نحتاج فيه اإلى منهج للقراءة هو هذا 

النظر التحليلي الذي �سماه بع�ص الدار�سين تقويما للتراث)4(. 
ثم ن�سل اإلى رفع اللتبا�ص الثاني المت�سمن في عبارة »منهج قراءة 
واإ�سافة  المنهج،  لفظ  بها  يرد  التي  المفرد  �سيغة  اأن  لنبين  التراث«، 
هذا اللفظ للقراءة تعطي النطباع باأن الأمر يتعلق بوجود قواعد ثابتة 
وخطوات محددة يجب اأن ن�سير عليها في قراءتنا للتراث، ويقت�سي هذا 
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اأن تكون هذه القواعد والخطوات محددة �سلفًا. اإن اللتبا�ص الذي يمكن 
اأن يعر�ص في تاأويل دللة »منهج القراءة« ياأتي اإذن من ت�سور ينطلق من 
افترا�ص اإمكانية اإيجاد منهج لدرا�سة الن�ص التراثي، ثابت وم�ستقل عن 
نف�سه. در�سه  مو�سوع  وعن  فر�سياته،  عن  الباحث،  ومعارف  ت�سورات 

غير اأن هذا النطباع ي�سطدم بواقع الأ�سياء.
تعني  ل  التي  »ال��ق��راءة«،  اإل��ى  »المنهج«  اإ�سافة  باإ�سكال  اأول  نبداأ 
القراءة الب�سرية اأو التالوة واإنما تعني الم�ساءلة والتحليل. وهما اأمران 
في  تعتمد  التي  والت�سورية  الفكرية  المنطلقات  جهة،  من  فيهما،  توؤثر 
فر�سيات القراءة وفي الأ�سئلة المطروحة، وتوؤثر فيها، من جهة اأخرى، 
اإن  بل  ومو�سوعاتها.  واأنواعها  مجالتها  المدرو�سة،  الن�سو�ص  طبيعة 
تمكن من تحديد  التي  واأهدافها هي  التراثية  الن�سو�ص  غايات درا�سة 
في  يتحكم  ما  اأن  يعني  وهذا  التراث.  قراءة  في  نجاعة  الأكثر  الآليات 
تحديد منهج القراءة اأمور َقْبلية واأخرى َبْعدية. فاأما الأمور القبلية فهي 
المنطلقات الفكرية والفل�سفية والمعارف ال�سابقة، واأما الأمور البعدية 
فهي التي تعر�ص عند التحليل ب�سبب خ�سو�سية الن�ص وتفرده وتعار�سه 
مع بع�ص فر�سيات القراءة والإ�سكالت التي يثيرها. وهذا يعني اأن منهج 
الباحث  التي على  الت�سّكل لأن من الأهداف  القراءة هو دائمًا في طور 
بلوغها فح�ص اآليات ا�ستغاله وتطويرها وجعلها مالئمة لمجالت درا�سته 
اأو  مقارن  اأو  تحليلي  اأو  و�سفي  بمنهج  الأمر  تعلق  و�سواء  ومو�سوعاتها. 
التي تقود خطوات البحث  القبليَة هي  القراءة  تف�سيري، فاإن فر�سيات 
وتتحكم في اختيار اآلة النظر، وطبيعة مو�سوع الدر�ص وخ�سائ�سه هي 
التي توؤثر في اختيار طرق ال�ستدلل واختبار الفر�سيات. وبهذا ي�سبح 

الحديث عن منهج مفرد وثابت اأمرًا غير ذي معنى.
الدار�ص  ثقافة  بين  العالقة  بطبيعة  المتعلق  هو  الثاني  التحذير 
العالقة:  من  نوعين  بين  هنا  نميز  المدرو�ص.  التراثي  الن�ص  وثقافة 
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في  مثاًل  تظهر  التي  هي  فالأولى  انف�سالية.  وعالقة  ات�سالية  عالقة 
الثاني  ال�سيرافي في القرن الرابع لتراث نحو القرن  اأو  قراءة الرماني 
دار�سي  بع�ص  ق��راءة  هي  والثانية  الكتاب،  �سرح  خ��الل  من  الهجري 
للتراث  الهولندي  فير�ستيغ  اأو  الفرن�سي  تروبو  جرار  اأمثال  من  �سيبويه 
الثقافة  الموقف من  بطبيعة  بل  بالزمن  ول عبرة هنا  العربي.  النحوي 
التي يتداولها الن�ص. ولذلك يبدو منطق قراءة ال�سيوطي للتراث النحوي 
والعا�سر  التا�سع  القرنين  في  العربية  اأئمة  من  وهو  ات�ساليًا  منطقًا 
الهجريين، في حين اأن موقف ابن م�ساء القرطبي من القرن ال�ساد�ص 

الهجري موقف انف�سالي.
يخرجان  ل  وتطورها  المعرفة  تحولت  اأن  يعني  عندنا  والت�سال 
وهذا  لها.  امتداد  هي  بل  ال��ت��راث،  ثقافة  دائ��رة  من  الحادثة  الثقافة 
المتداد هو الذي يجعل التراث حا�سرا في الجماعة يغذي تطلعها اإلى 
الأف�سل)5(. فالمنهج الذي يعتمده الباحث في تناول التراث يتاأثر حتمًا 
اإذ  خارجيًا.  نقدًا  اأو  داخليًا  تطويرًا  انف�ساًل،  اأو  ات�ساًل  منه  بموقفه 
يبدو من الناحية المنهجية اأن هناك �سوؤاًل يجب مراعاته عند مقاربة 
الن�ص التراثي هو الغر�ص من درا�سة الن�ص. فاإذا كان غر�ص الرماني 
موقف  من  انطالقًا  التراثي  الن�ص  �سرح  هو  ال�سيرافي  اأو  الفار�سي  اأو 
يتبنى هذا الن�ص ويعتبره منطلقًا لكل تحليل، فاإن غر�ص الم�ستعربين 
)فيلولوجي،  اآخ��ر  طابع  ذو  هو  غيرهم  اأو  الفرن�سيين  اأو  الأل��م��ان  من 

اإب�ستمولوجي، تاريخي، اإيديولوجي(.
اأما عن الجهود العربية المعا�سرة فاإن الأمر يبدو ملتب�سًا. �سحيح 
اأن هناك من الدار�سين من يقف عند حدود تقديم التراث غير مخٍف 
الن�سو�ص  محققي  مقدمات  في  هذا  نجد  له،  التام  وتبنيه  به  انبهاره 
وهي  الجامعية،  والر�سائل  الدرا�سات  بع�ص  في  واأحيانًا  مثاًل  اللغوية 
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مواقف ل تختلف عن جهود ال�سراح والمعلقين واأ�سحاب الحوا�سي في 
القرنين العا�سر والحادي ع�سر الهجريين. كما اأننا نجد من الدار�سين 
للن�سو�ص  درا�سته  في  »غربية«  مناهج  من  ينطلق  من  المعا�سرين 
العربية القديمة، ل يتبنى النظرية النحوية العربية ول مواقف اللغويين 
العرب، وموقفهم يبدو م�سابها لموقف الم�ستعربين من الغربيين. غير 
اأن الواقع هو اأكثر تعقيدا، فاإذا اأخذنا مثال الل�سانيين العرب المحدثين، 
وجدنا اأن موقفهم من النظرية النحوية العربية ل يمكن اأن يكون موقفًا 
انف�ساليًا بحتًا لأ�سباب كثيرة، لعل اأهمها هو اأن معطيات اللغة العربية 
قد  بل  ومنهجهم.  النحاة  كتب  من  م�ستمدة  واأو�سافها  يعتمدونها  التي 
اأو لم يقدم بحثًا  اأحدًا منهم لم ينظر في كتب التراث النحوي  ل نجد 

حولها)6(.
الذي  الموقفين الت�سالي والنف�سالي هو  التداخل بين  ولعل هذا 
اأن  اإل��ى  الت�نبيه  اإل��ى  »الأ�س�ول«  ك�تابه  مقدم�ة  في  ح�س�ان  بتمام  حذا 
تقديمه للنظرية النحوية العربية واإبراز قوتها ودقة ن�سجها ل يمنعه من 
تبني غيرها بحثًا عن الب�ساطة)7(. ومعلوم اأن تمام ح�سان، رحمه اهلل، 
كان معتمدًا المنه�ج الل�ساني الو�سفي بمع�ناه الوا�س�ع، مع تبنٍّ لأطروحات 
جون فيرث الوظيفية التي تعتبر ال�سياق التلفظي قرينة اأ�سا�ص للخلو�ص 
اإلى المعنى)8(. وقد حاول باعتماده تق�سيمًا مقوليًا مختلفًا عن تق�سيمات 
غير  للعربية  و�سف  تقديم  جديدة،  للكلم  اأق�سام  واإ�سافة  النحويين، 
في  العربية  النحوية  للنظرية  اإن�سافه  يفهم  اأن  خ�سي  ولذلك  م�سبوق. 
كتابه الأ�سول تراجعًا عن اإيمانه ب�سرورة تجديد النظر في النحو واللغة 
معناها  العربية  »اللغة  كتاب  في  اليوم  الناظر  اأن  والواقع  العربيين. 
ومبناها« يراه اأقرب اإلى التراث اللغوي العربي واأكثر ات�ساًل به مما ظن 
مجايلو تمام ح�سان، رحمه اهلل، ول اأدل على ذلك من كون »الخال�سة 
النحوية«)9( التي جعلها تطبيقًا لأفكاره حول منهج تحليل اللغة العربية ل 
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تخرج عن المعتاد من كتب التراث النح�وي العربي اإل في اأمور ل تم�ص 
يقيمه  الذي  الح�وار  اأن  اأعتبر  ولذلك  العربية)10(.  اللغة  و�سف  جوهر 
الدار�سون العرب المحدثون مع ن�سو�ص التراث ل ي�سكل موقفًا انف�ساليًا 

حتى عندما يعتمدون مناهج تحليلية حديثة.   
العربي  التراث  وتقويم  المعا�سرين في درا�سة  اعتبرنا جهود  واإذا 
فاإنه من الممكن اأن نحدداأنواعًا عدة من الدرا�سات يتميز كل نوع منها 
بوعي  التراث،  هذا  من  الدار�ص  يتخذه  الذي  الم�سبق  الموقف  بطبيعة 
التراث  اإبراز عظمة  اإلى  ي�سعى  الباحثين من  اأو دون وعي. فهناك من 
ذلك  يذكر  واأغلبهم  ذلك.  اإلى  وما  النظرية  وقوته  الإ�سالمي  العربي 
نف�سه  يجهد  من  وهناك  اأ�سلفنا.  كما  اأعمالهم  مقدمات  في  �سراحة 
التراث  من  واأخذه  غيره  على  الإ�سالمي  العربي  التراث  عالة  اإبراز  في 
اليوناني والفار�سي والهندي وما اإلى ذلك. وقوم يرون اأن التراث العربي 
هذه  وتكاد  انتهى.  زمانه  واأن  الإن�ساني  ال��ت��راث  من  ج��زء  الإ�سالمي 
منطلق  متنافرة:  منطلقات  من  تنطلق  كونها  تخفي  ل  جميعها  الجهود 
يعتبر ما�سي الأمة اأف�سل من حا�سرها، مبرزًا ذلك في تراثها، ومنطلق 
اأ�سا�ص الفكر الإن�ساني واأن كل الح�سارات  اأن الفكر اليوناني هو  يعتبر 
التي تلته هي عالة عليه )موقف بع�ص الم�ست�سرقين(، وموقف ثالث يرى 
اأن الفكر المعا�سر بمناهجه ونظرياته هو ال�سبيل اإلى التقدم واأن التراث 

مو�سوع من مو�سوعات التاريخ.
ولعل ما يهمنا في هذا المبحث هو اإبراز اأن منهج الدرا�سة ونتائجها 
الإن�ساف  ابتغاء  واأن  وباأهدافه،  بمواقفه  الباحث،  بت�سورات  مرتبطة 
واعتماد المو�سوعية اأمران ن�سبيان. لناأخذ مثاًل اأ�سحاب الموقف الثاني. 
�سنالحظ اأن منطق اأبحاثهم يعتمد على �سوؤال »التكوين« genesis والبحث 
الم�سعى يكون �سهال عندما  اأ�سول المعرفة وطريقة ت�سكلها. وهذا  عن 
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يكون الن�ص محياًل على ن�سو�ص اأخرى اأو عندما يكون الف�ساء الثقافي 
بالن�سبة  مثاًل  الحال  وهو  الفكرية.  موؤثراته  معروفة  الن�ص  اأنتج  الذي 
لن�سو�ص الغزالي اأو ابن ر�سد. ولكن عندما يتعلق الأمر بن�سو�ص مثل 
ر�سالة ال�سافعي اأو كتاب �سيبويه اأو نظرية العرو�ص الخليلية فاإن البحث 
عن الموؤثرات والبدايات لي�ص بالهين. ذلك اأنه في غياب اإ�سارات وا�سحة 
لموؤثرات �سابقة، وفي غياب ن�سو�ص من فترة اأ�سبق فاإنه لي�ص للباحث 
الحالة  ه��ذه  في  الم�ست�سرقون  افتر�ص  وق��د  والتقدير.  الفترا�ص  اإل 
وراء  لل�سعر كانت  واأوزان  ونحو  اليونانية من منطق  الأ�سول  اأن  روا  وقدَّ
ظهور التجارب العربية الأولى. وقد تبعهم في ذلك باحثون كثر)11(. ول 
يمكن اأن نجد تف�سيرا لهذا الأمر اإل باعتبار اأن معارف هوؤلء الدار�سين 

وخلفياتهم الفكرية كانت وراء افترا�سهم)12(. 
و�سوؤال التكوين والت�سكل مهم ل �سك، ولكنه اأحيانا ي�سبح غير ذي 
ظهور  وراء  الأر�سطي  المنطق  اأن   )Merx )ميرك�ص:  قدر  فقد  معنى. 
واأ�سوله)13(،  للفقه  نقل  العربي  النحو  اأن  كارتر  واعتبر  العربي،  النحو 
بيزنطة  عبر  اليوناني  الفكر  عن  النقل  فكرة  عن  )فير�ستيغ(  وداف��ع 
وجهودالرواقيين)14(. وقد مال )جون باتريك غيوم( اإلى راأي )فير�ستيغ( 
المقفع)15(.  ابن  منطق  عبر  اليوناني  الأ�سل  اإلى  ا�ست�ند  اأن  مالبث  ثم 
بل هناك من افتر�ص وجود اأ�سول جاهلية للنظر النحوي. غير اأنه في 
المح�سلة ل ت�سعفنا كل هذه الجهود في معرفة البنية الداخلية للنظرية 
النحوية العربية ول تبرز اأثر هذه البنية في الخطاب العام للفكر العربي 
اأن �سوؤال التكوين الذي �سغل الم�ست�سرقين ي�ستجيب  الإ�سالمي. بمعنى 
اليوناني في  اأثر الفكر  لحاجة في الفكر الغربي متمثلة في البحث عن 
بناء الح�سارات التي تلته. ولعل هذه الحاجة ت�ستمد وجودها من ت�سور 
الفكر  نتاج  هي  العملية  المعرفة  بخالف  النظرية  المعرفة  اأن  مفاده 
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اليوناني واأن كل المعارف التي اأنتجتها الح�سارات الكبرى ال�سابقة هي 
معارف عملية غير موؤطرة فل�سفيًا)16(. وب�سرف النظر عن �سحة هذا 
الفكرة  بهذه  تاأثر  ال�ست�سراق  ازده��ار  فاإن  �سحته،  عدم  من  العتقاد 
خا�سة واأنه تزامن مع بروز فكرة الختالفات العرقية واأثرها في ن�ساأة 
الفكر، وتزامن مع التطلعات ال�ستعمارية التي ارتبطت بالتطور التقني 
والمعرفي الذي عرفه الغرب، مع ما ي�ستتبع ذلك من اإح�سا�ص بالتفوق 
والتميز، كما يظهر ذلك في اأعمال الفرن�سي »اإرن�ست رينان« ومعا�سريه. 
لكل هذا نعتقد اأن مقاربة الن�ص التراثي العربي ظلت مرتبطة اإلى 
البناء  بتحليل  ارتباطها  من  اأكثر  الموّلدة  الأ�سول  عن  بالبحث  اليوم 
الداخلي لهذا الن�ص. واأنه لهذا ال�سبب، فمعرفتنا بهذا التراث تمر عبر 
روؤى وت�سورات ومنظورات ل تك�سف �سرورة المنطق الذي تنبني عليه 

ن�سو�ص هذا التراث.

2. منهجية »منطق الن�ص«: 
اقتراح  البحث  من  ال�سق  ه��ذا  في  نحاول  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سًا 
من  ُت�ستمد  واأدوات��ه��ا  وخ�سائ�سها  ال��ق��راءة  ���س��روط  تجعل  منهجية 
ا�ستخال�ص المنطق الذي يدور عليه الن�ص التراثي. ولبلوغ ذلك نقدم 
فح�سًا لق�سية مفهومية تخ�ص كتاب �سيبويه، مبرزين الفرق بين مقاربة 
خارجية تنطلق من فر�سيات حول ت�سّكل الن�ص النحوي العربي وتاأثره 
الداخلي  المنطق  اإبراز  اإلى  تطمح  داخلية  ومقاربة  اليوناني،  بالمنطق 
ن اأهمية البحث المقارن في  للن�ص وك�سف جهازه المفهومي. كما �سنبيِّ
النحوي  النظر  اأ�سا�ص  ي�سكل  الذي  المركزي  النظري  البناء  ا�ستخراج 
العربي. ولذلك �سنقوم بعقد مقارنة بين ن�سو�ص القرن الثاني الهجري 
عمل  في  تطورت  التي  الجوانب  عن  باحثين  الرابع،  القرن  ون�سو�ص 
النحاة، ومت�سائلين عن اأثر المعرفة المنطقية في هذا التطور. و�سيكون 
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هدفنا تبيان اأن الحاجات النظرية والمنهجية والعملية هي التي تتحكم 
في تحديد غايات المعرفة العلمية وفي ا�ستثمار المعارف الحادثة.

لقد عاد منذ �ُسنّيات بع�ص الدار�سين اإلى ق�سية الم�سند والم�سند 
وجود  حول  ح�سل  قد  الإجماع  اأن  ومعلوم  �سيبويه)17(.  كتاب  في  اإليه 
اختالف بين م�سطلح الم�سند لدى �سيبويه، ومن التزم ا�سطالحه مثل 
يرى  ف�سيبويه  النحاة.  من  المتاأخرين  لدى  الم�سند  وم�سطلح  المبرد، 
اأن الم�سند هو المبتداأ والم�سند اإليه الخبر، كما يرى اأن الفعل الم�سند 
اأن المبتداأ  اأن النحاة المتاأخرين يرون  اإليه، في حين  والفاعل الم�سند 
والفاعل في الجملتين ال�سمية والفعلية هما الم�سند اإليه، والفعل والخبر 
هما الم�سند. وهو ما يعني اأن مفهوم الإ�سناد عند �سيبويه مفهوم بنائي 

ولي�ص مفهومًا منطقيًا. يقول �سيبويه)18(:
اأحدهما  يغني  ل  ما  وهما  اإليه  والم�سند  الم�سند  باب  »ه��ذا 
عن الآخر ول يجد المتكلم منه بدًا. فمن ذلك ال�سم المبتداأ 

والمبني عليه. وهو قولك عبداهلل اأخوك وهذا اأخوك.
لم  كما  ال�سم  من  للفعل  فالبد  عبداهلل،  يذهب  ذلك:  ومثل 

يكن لال�سم الأول بّد من الآخر في البتداء.
ومما يكون بمنزلة  البتداء قولك: كان عبداهلل منطلقًا، وليت 
زيدًا منطلق، لأن هذا يحتاج اإلى ما بعده كاحتياج المبتداأ اإلى 

ما بعده«.  
�سيبويه  ن�ص  اأن  يريان  دي��اب  و�سالم  بوها�ص(  )ج��ورج  اأن  غير 
يخ�ص  بل  ال�سمية،  والجملة  الفعلية  الجملة  بين  ت��وازي��ا  يقت�سي  ل 
وهما  وحدهما.  والخبر  المبتداأ  ويخ�ص  وح��ده��ا،  ال�سمية  الجملة 
التوازي  على  الن�ص  ي��وؤول  ال��ذي   )Levin )لوفان:  يعار�سان  ذلك  في 
اإلى  �سيبويه  ن�ص  ترجمة  باإعادة  ويتو�سالن  والفعل)19(.  المبتداأ  بين 
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 cela( �الفرن�سية ل�ستخراج المعنى المق�سود. فيترجمان »من ذلك« ب
comprend( التي تعني بالعربية »ي�سمل ذلك«، ويترجمان »ومثل ذلك« 

اأن نقارنه  ب� »et on peut le comparer à« التي تعني بالعربية »ويمكن 
ب�»اأو« يمكن اأن ن�سبهه ب«. وهذا يوؤدي اإلى فهم ن�ص �سيبويه فهما يخرج 
الفعل والفاعل من دائرة التمثيل للم�سند والم�سند اإليه. ويعتقد الباحثان 
اأن اأ�سا�ص المقارنة في الن�ص هو ترابط طرفي الجملتين، فكما ل يمكن 
اأن ي�ستغني المبتداأ عن الخبر ل يمكن للفعل اأن ي�ستغني عن الفاعل، دون 

اأن يعني ذلك بح�سبهم اأن الفعل والفاعل م�سند وم�سند اإليه. 
وهذا ال�ستدلل ل ي�ستقيم في راأيي لأنه ينبني على النت�سار للتاأويل 
اإنما نتجت  بالتاأويل نف�سه. فال�ستدلل بالترجمة ل ي�سح لأن الترجمة 
اأ�سال عن فهم وتاأويل للن�ص)20(. ثم اإن ترجمة الباحثين لي�ست الأقرب 
اإلى ن�ص �سيبويه فلعل الأف�سل ترجمة »فمن ذلك« ب� »celainclut« التي 
التبعي�سية  لمن  غيوم(  باتريك  )جون  انتبه  وقد  ي�سمل«.  »وذلك  تعني 
وافق  بل  �سيئا،  ي�ستخل�ص  اأن  دون  اإليها  اأ�سار  اأنه  اإل  �سيبويه  ن�ص  في 

الباحثين في ا�ستنتاجهما)21(. 
وقول �سيبويه عندي وا�سح، اإذ لو كان اأراد اأن يخ�ص المبتداأ والخبر 
بت�سميتي الم�سند والم�سند اإليه لما جاء بمن واكتفى بقوله: »فذلك ال�سم 
المبتداأ والمبني عليه«. ولكنه قال »فمن ذلك«. فُعلم اأن ثمة �سيئًا اآخر 

غير المبتداأ والخبر معني بو�سف ال�سناد.
ثم اإن ترجمة »ومثل ذلك« ب� »يمكن اأن نقارن ذلك« زيادة ل حاجة 
اإليها، وفيها مع ذلك ابتعاد عن معنى الت�سابه في الو�سف. وقد ا�ستعمل 
التي يدخل فيها  المرات  �سيبويه عبارة »مثل هذا« و»مثل ذلك« في كل 
الفعل  مع  المقارنة  اإن  الباحثين  قول  واأم��ا  ث��ان.  �سيء  حكم  في  �سيئًا 
عن  اأحدهما  ي�ستغني  ل  لعن�سرين  للتمثيل  فقط  جاءت  اإنما  والفاعل 
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ف الم�سند  الآخر، فهو قول يعار�ص ا�ستنتاجهما، ذلك اأن �سيبويه لما عرَّ
والم�سند اإليه قال »وهما ما ل يغني اأحدهما عن الآخر« فجاء بما ليدل 
م�سند  فهما  الآخر  فيهما عن  الواحد  ي�ستغني  ل  كل عن�سرين  اأن  على 
اإليه. وهذا ما فهمه المبرد. بل اإن المبرد، وهو الذي اأخذ عن  وم�سند 
بالم�سند  تعريفه  عند  طوياًل،ابتداأ،  �سيبويه  كتاب  اأق��راأ  الذي  المازني 

والم�سند اإليه، بالفعل والفاعل. يقول)22(: 
من  واح��د  كل  ي�ستغني  ل  ما  وهما  اإليه  والم�سند  »الم�سند 
�ساحبه، فمن ذلك: قام زيد، والبتداء وخبره، وما دخل عليه 

نحو كان واإن واأفعال ال�سك والعلم والمجازاة«.
ال�سيوطي  قال  التاأويل.  هذا  اإلى  بالإ�سارات  غني  النحوي  والتراث 

نقاًل عن اأبي حيان الأندل�سي)23(:
»وقال اأبو حيان في الت�سهيل: في الم�سند والم�سند اإليه اأقوال... 
وثالثها اأن الم�سند هو الأول مبتداأ كان اأو غير هو الم�سند اإليه 
الثاني، فقام من قام زيد، وزيد من زيد قائم م�سند، والأخير 

منهما م�سند اإليه«.
تولَّد  �سيبويه  ن�ص  في  الإ�سناد  حول  النقا�ص  اأن  هو  عندنا  المهم 
ا�ستجالء  اإل��ى  ي�سل  لم  لما  )ل��وف��ان(،  لكون  ودي��اب  )بوها�ص(  ل��دى 
الفعلية  الجملة  بين  �سيبويه  يقيمه  ال��ذي  للتوازي  النحوي  المنطق 
الكتاب  في  اإليه  والم�سند  الم�سند  لفظتي  اأن  اعتبر  ال�سمية،  والجملة 
الراأي  هذا  وعزز   .)technical terms( ا�سطالحيتين  عبارتين  لي�ستا 
نادرة)24(.  الم�سند  لفظ  �سيبويه  فيها  ذكر  التي  المواطن  كون  عنده 
للفظتي  ال�سطالحي  الطابع  على  الحفاظ  يريدان  ودياب  و)بوها�ص( 
الفعلية  الجملة  بين  تواز  وجود  يرف�سان  ولذلك  اإليه  والم�سند  الم�سند 
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والجملة ال�سمية. فالمنطق المتحكم في الموقفين واحد، وهو ما يمكن 
التحليل  في  المبتداأ  يوازي  اأن  للفعل  يمكن  ل  التالية:  بالعبارة  اإجماله 

النحوي. 
اأمام هذا المنطق يدافع )لوفان( عن فكرة اأن التوازي الذي يقيمه 
على  يتاأ�س�ص  ل  زعمه،  بح�سب  لأن��ه،  التحليل  في  يوؤثر  ل  �سيبويه  ن�ص 
ا�سطالح نحوي. في حين اأن )بوها�ص( ودياب يعتبران اأن الن�ص يخ�ص 
الجملة ال�سمية، ولذلك ل يرف�سان القيمة ال�سطالحية لعبارة الم�سند 

والم�سند اإليه.
وهذا ي�ستدعي منا اإبداء مالحظتين اثنتين. الأولى اأن التوازي بين 
الفعل والمبتداأ قائم في النظر النحوي بن�سو�ص �سيبويه نف�سه. ولعلنا 

نكتفي بالإ�سارة اإلى قوله)25(:
عبداهلل  ه��ذا  فقولك:  المبهمة  الأ�سماء  على  المبني  »ف��اأم��ا 
منطلقًا، وهوؤلء قومك منطلقين، وذاك عبداهلل ذاهبًا، وهذا 
وهو  بعده  عليهما  يبنى  مبتداأ  ا�سٌم  فهذا  معروفًا.  عبداهلل 
عبداهلل. ولم يكن ليكون هذا كالمًا حتى ُيبنىعليه اأو يبنى على 
فقد عمل  اإليه،  م�سند  عليه  والمبني  ُم�سند  فالمبتداأ  قبله.  ما 
هذا فيما بعده كما يعمل الجاّر والفعل فيما بعده. والمعنى 
اأنك تريد اأن تنبهه له منطلقًا، ل تريد اأن تعّرفه عبداهلل؛ لأنك 
ظننت اأنه يجهله، فكاأنك قلت: انظر اإليه منطلقًا، فمنطلٌق حاٌل 
كما حال بين  بين منطلق وهذا،  قد �سار فيها عبداهلل وحاَل 

راكب والفعل حين قلت: جاء عبداهلل راكباً... فكذلك هذا«.
والمالحظة الثانية اأن عبارة �سيبويه »الم�سند اإليه«، وهي في اأ�سلها 
بالن�سبة  اإ�سكاًل  تطرح  ل  �سيبويه)26(،  اإحالة  بدللة  الخليل  ا�سطالح 
للمنطق الأر�سطي اإل اإذا خ�ست الفاعل. ذلك اأن الهاء في »اإليه« تعود 
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على الم�سند الأول. فيكون المعنى »الفاعل م�سند اإلى الفعل«، وهو ما ل 
ي�ستقيم في الت�سور البالغي المتاأخر. اأما قولنا اإن المبتداأ م�سند والخبر 
اأن يكون عين العالقة  المبتداأ، فاإنه ل يعدو  اإلى  اأي م�سند  اإليه،  م�سند 
ا�سطالح  في  )الم�سند  المو�سوع  بين  المنطقي  الت�سور  في  القائمة 
هذا  وعلى  نف�سه(.  ال�سطالح  في  اإليه  )الم�سند  والمحمول  �سيبويه( 
ي�سبح الفرق بين ا�سطالح النحاة المتاأخرين وا�سطالح �سيبويه قائما 
ن�ص  تخرج  ودي��اب  )بوها�ص(  وق��راءة  »اإل��ي��ه«.  �سمير  عائد  في  فقط 
�سيبويه من الإ�سكال الذي ي�سطدم به اأ�سحاب افترا�ص الأثر اليوناني 

لأنها تلغي التوازي بين الجملتين ال�سمية والفعلية. 
اأن  رغ��م  ودي��اب،  )بوها�ص(  ل�  )غيوم(  موافقة  اإذن  نفهم  لعلنا 
دللة  عن  البحث  بدل  ولكنه  هذين.  مقالة  من  دقة  اأكثر  كانت  مقالته 
لمن التبعي�سية في ن�ص �سيبويه كما اأ�سلفنا، لجاأ اإلى البحث عن الأ�سول 
وعن بدايات ت�سكل مفهوم الإ�سناد. وهو ما دفعه اإلى العودة اإلى افترا�ص 
وجود اأثر لكتاب المنطق لبن المقفع في النحو العربي)27(، م�ست�سهدًا 
بترجمة ابن المقفع لأر�سطو: »ول يكون الحرف اإل محمول على ال�سم 
م�سندًا اإليه« يق�سد بالحرف الفعل. وبالطبع ل ي�ستقيم هذا الت�سور اإل 
اإذا افتر�ص )غيوم( اأن �سيبويه ل يجعل الفعل موازيا للمبتداأ اأي م�سندًا 
اإليه الفاعل في الجملة الفعلية. ووا�سح اأن التوازي الذي يقيمه �سيبويه 

بين الفعل والمبتداأ يناق�ص منطوق الن�ص الذي ا�ست�سهد به )غيوم(.
يكون  اأن  ل� )زيميرمان()28(،  تبعًا  ي�ستبعد،  اأن )غيوم( ل  �سحيح 
ابن المقفع قد ا�ستلهم م�سطلحات النحاة الذين عا�سرهم وقد عا�سر 
الخليل بن اأحمد. كما اأنه يعطي اإ�سارات جديرة بالتتبع حول ال�ستعارة 
ل�سان  في  منظور  ابن  نقله  الذي  ال�سند،  م�سطلح   ببناء  �سمحت  التي 
العرب عن الخليل، وم�سطلحي الم�سند والم�سند اإليه. ولكنه يبقى حبي�ص 
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البحث عن خيوط اأثر للمنطق اليوناني، ول يبحث في منطق الكتاب عن 
ا�سطالحي  اعتماد  دللة  عن  ول  بالبناء)29(،  وعالقته  الإ�سناد  معنى 
المبني والمبني عليه باإزاء م�سطلحي الم�سند والم�سند اإليه. وم�سطلح 
اأكثر ا�ستعماًل عند �سيبوبه، والتوازي فيه بين عمل الفعل وعمل  البناء 

البتداء اأو�سح. 
اإن ال�سوؤال الذي يبدو لي اأهم من تخمين اأ�سول يونانية لنظر الخليل 
الأ�سباب  عن  العربية،  النحوية  النظرية  في  البحث  هو  وا�سطالحاته، 
التي لم تدفع النحاة الأوائل اإلى ا�ستلهام النظر الأر�سطي ول اإلى اعتماد 
التق�سيمات المقولية التي انت�سرت في الأدبيات الإغريقية اأو فيما �سمي 
)ديوني�سو�ص طراك�ص كان  فاإذا  الميالد)30(.  قبل  قرنًا  الهليني  بالنحو 
Dionysisus Thrax(، المتوفى 90 �سنة قبل الميالد، قد اعتمد التق�سيم 

الثُّماني لأق�سام الكلم)31( )الأ�سماء، الأفعال، اأ�سماء الأفعال، التعريف، 
اليوناني  النحو  واإذا كان  العطف(،  الظروف،  الجر،  ال�سمائر، حروف 
مع )بري�سيان Priscianus( المتوفى في القرن ال�ساد�ص بعد الميالد قد 
اعتمد اأي�سا التق�سيم الثماني نف�سه مع حذف التعريف واإ�سافة التعجب، 
فاإن النحاة العرب قد اختزلوا هذه التق�سيمات لعتمادهم معايير اأ�سا�سها 
مزج الخ�سائ�ص ال�سوتية وال�سرفية )البناء والت�سرف( والخ�سائ�ص 
التعلق  وعدمه،  )العمل  التركيبية  والخ�سائ�ص  )الإح��ال��ة(  الدللية 
وعدمه، الرتبة والمحل وغيرها(. ول يمكن ال�سك في معرفة العرب، في 
القرن الثاني الهجري على الأقل، بالأ�س�ص العامة للنحو اليوناني خا�سة 
اآلة النظر  واأن ال�سواهد تثبت اأن منهم من قراأ ن�سو�ص اليونان. ولكن 
لال�ستغال  والمنطقية  النحوية  الأ�س�ص  عن  بعيدة  كانت  اعتمدوها  التي 
اللغوي عند اليونان، وخا�سة في البعد التف�سيري الذي اعتمدوه. وهذا 
المنحى التف�سيري الذي مّيز النحو العربي ظل غائبًا عن النظر اللغوي 

الغربي اإلى اأن ظهر نحو )بور روايال( في القرن الثامن ع�سر.
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لقد اهتم الباحثون بالأثر الظاهر للمنطق وللفل�سفة اليونانيين على 
موؤلفي القرن الرابع الهجري. وهو اأثر جاء نتيجة تطور المعرفة ون�سجها 
في هذه الحقبة، �ساهم فيهما الر�سيد الذي تح�سل من موؤلفات القرنين 
الثاني والثالث الهجريين، ومن ترجمات كتب الفل�سفة والمنطق والطب 
اأمور عدة:  المنهجية  الناحية  يهمنا من  الذي  ولكن  وغيرها.  والحكمة 
اأولها اإدراك طبيعة الحاجة التي تولدت لدى العرب الم�سلمين لجعلهم 
في  الجديدة  المعارف  اأث��ر  معرفة  وثانيها  اأجنبية.  اأعمال  ي�ستلهمون 
اإعادة بناء النظريات والأفكار التي اعتمدوها في ال�سابق. وثالثها تحديد 
الكيفية التي جعلوا بها هذه المعارف تن�سجم مع فكر الأمة العام بما في 
ذلك الكيفية التي اأولوا بها الأعمال الأجنبية والإبداعات التي اأ�سافوها.
وبالرجوع اإلى الن�سو�ص النحوية في القرن الرابع الهجري، يت�سح 
الموؤ�س�سة،  الن�سو�ص  اإل��ى  القرن  هذا  علماء  رج��وع  وهو  جدا  هام  اأم��ر 
في  التاأليف  اإلى  بالإ�سافة  عليه،  والتعليق  �سيبويه  كتاب  �سروح  وتعدد 
اأ�سول النحو ، واإعادة ترتيب اأبوابه. ولذلك ظهر �سرح ال�سيرافي و�سرح 
الرماني للكتاب وتعليقة اأبي علي الفار�سي، وكَتب في الأ�سول ابن جني، 
والزجاج وابن ال�سراج وغيرهم)32(. ويمكن اعتبار اأن الكتاب الذي كان 
له الأثر الأبرز في اختيارات من تاله هو كتاب الأ�سول لبن ال�سراج، لأنه 
اأكثر ثباتًا.  اأ�سبحت  اإجماعًا على تبويب جديد وعلى ا�سطالحات  وافق 
ويمكن اأن نجزم اأن التجديد، بعد هذا الع�سر، في اأ�سول النحو وفروعه 
وبع�ص  الأندل�ص  نحاة  بع�ص  ذلك جهود  من  ن�ستثني  منعدم.  �سبه   كان 
ه�سام  ابن  مثل  المتميزين  وبع�ص  الأ�ستراباذي  الر�سي  مثل  ال�سراح 
النحو  اأن  اعتبار  في  كثر  باحثين  مع  نتفق  ولذلك  وغيرهم.  الن�ساري 
العربي كما نعرفه اليوم هو نتاج جهود علماء القرن الرابع. فال غرابة 
اإذن اأن يجد كثير من طالب العربية في ع�سرنا العنت ال�سديد في قراءة 
كتاب �سيبويه ول يجدون اإ�سكاًل كبيرًا في قراءة كتاب الجمل للزجاجي.
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عقد  العرب  عند  اللغوي  التراثي  الن�ص  قراءة  منهج  اإذن  يقت�سي 
مقارنة بين كتابات القرن الثاني وموؤلفات القرن الرابع من اأجل ا�ستجالء 
ما يمّيز كال منهما والوقوف على اأثر المعارف الحادثة في البناء العام 
التغيرات  الدار�سين طوياًل، عند  فقد وقف عدد من  العربية.  للنظرية 
التي طراأت على اللغة الوا�سفة للنحو،  مبرزين خروج ا�ستعمالت مجازية 
ا�ستعمال  تر�سخ  ولذا  ثابت.  ا�سطالحي  ا�ستعمال  اإلى  الثاني  القرن  في 
ا�سطالحات جديدة مثل الإ�سناد والإ�سافة والم�سدر وال�ستغال والبدل 
و�سيبويه.  الخليل  ال�سطالح عند  تبلغ درجة  لم  األفاظ  وكلها  وغيرها. 
وهذا اأمر طبيعي في كل علم وفن، اإذ ل ت�ستقر العبارات ال�سطالحية 
التي تحيل عليها.  المفاهيم  اأ�سحابها على  يتوا�سع  اأن  بعد  اإل  وتتحدد 
اإلى الختزال فبدل قول �سيبويه »هذا باب  ثم اإن اللغة الوا�سفة ت�سعى 
ينت�سب فيه الخبر بعد الأحرف الخم�سة انت�سابه اإذا �سار ما بعده مبنيا 

على البتداء« قالوا هذا باب اإنَّ واأخواتها.     
الأ�سا�ص  عن  للك�سف  اعتماده  يمكن  الذي  المقارن  للمنهج  ينبغي 
عرفته  الذي  التطور  نوع  ويبرز  العربية،  النحوية  النظرية  ي�سكل  الذي 
اأولها  عدة:  اأم��ورا  يقارن  اأن  والرابع  الثاني  القرنين  بين  النظرية  هذه 
وثانيها  النحويون،  فيها  نظر  التي  المعطيات  وطبيعة  الدر�ص  مو�سوع 
بالجهاز  وعالقتها  النظر  اآل��ة  وثالثها  والظواهر،  الق�سايا  ت�سنيف 

المفهومي للتحليل النحوي.   
للمنهج  ت�سورنا  تنير  قد  التي  الإ���س��ارات  بع�ص  نقدم  اأن  ويمكن 
في  المعتمدة  اللغوية  المعطيات  ا�ستقرار  المالحظات  فاأول  المقترح. 
التقعيد في القرن الرابع، واعتماد نحاة هذه الفترة على �سلطان القيا�ص. 
ولقد �ساهم هذا الأمر في اإخراج تنويعات لغوية عربية من دائرة »عربية 
تمييزهم  في  الأوائ��ل  النحاة  مع  ابتداأ  الأمر  اأن هذا  والواقع  القواعد«. 
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بين المقي�ص وال�ساذ. ولكنهم كانوا يقبلون تراكيب واألفاظًا �سمعت عن 
العرب واإن لم تخ�سع لقواعدهم. يقول �سيبويه: »ولو قالت العرب ا�سرب 
تقي�ص  اأن  لك  ينبغي  ول  متابعتهم.  من  بد  يكن  ول��م  لقلته  اأف�سل  اأّي 
على ال�ساذ المنكر في القيا�ص«)33(. فهو هنا يوؤكد �سلطة �سليقة العربي 
واأ�سبقيتها عنده، ثم يحذر من القيا�ص على ما �سمع من العربي اإن كان 

ا�ستعماله �ساذا.
اإلى  القيا�ص  احترام  على  اإ�سراُرهم  الرابع  القرن  لغويي  دفع  وقد 
تخطئة القراء اأو عدم الأخذ بقراءاتهم. فلما كان القيا�ص عندهم عدم 
اإدغام الراء فيما يليها من الحروف، رف�سوا قراءة اأبي عمرو »نغفر لكم 
خطاياكم«)34(. ورف�سوا القراءة التي تف�سل المت�سايفين والتي تف�سل 
جميعها،  القراءات  يقبل  �سيبويه  كان  وقد  ومجروره)35(.  الجار  بين 
ومذهبه فيها التباع)36(. بل اإنه ا�ست�سهد بقراءات الكوفيين في مواطن 

عديدة.
ذلك  يعني  ل  اإذ  تدقيق.  اإل��ى  منا  يحتاج  هذا  المعطيات  واإ�سكال 
اإ�سفاء �سفة  ل�سروط  ت�سييقا  يعني  بل  النحاة  �سرورة تحول في منهج 
عنهم  اأخ��ذ  الذين  الأوائ��ل  النحاة  اأن  المعلوم  فمن  الل�سان«.  »عروبة 
الخليل، والخليل نف�سه، اأخذوا عن العرب الأقحاح ون�سوؤوا في بيئة عربية 
خال�سة ولذلك دفعتهم �سليقتهم و�سعة اطالعهم اإلى جمع متن �سالح 
لدرا�ساتهم. ونظرًا اإلى كون تقعيداتهم لم تكن قد بلغت درجة عليا من 
ال�َم�ْعَيرة )standardization(، اإذ اإن قواعدهم ل تمنع اأ�سحاب ال�سليقة 
ال�سهيرة،  الق�سة  في  الفرزدق  مع  للح�سرمي  وقع  كما  تجاوزها  من 
فاإن احترامهم لما قالته العرب كان اأقوى من ت�سبتهم بنحوهم. والذي 
نق�سده بهذا هو اأن القرن الرابع الهجري كان في�ساًل في تحديد المعيار 
بلغة  �سمي  ما  وتمييز  الف�ساحة،  مراتب  اأعلى  واعتباره  العربي  اللغوي 
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اإذ في هذا  اأو اللغة المولَّدة. وال�سيء نف�سه نقوله عن القراءات  العامة 
ولعل  لقبولها.  �سوابط  واتخاذ  تقييدها  ب�سبب  معيارها  ا�ستقر  الع�سر 
الأول  الربع  في  توفي  الذي  وهو  القراءات،  جمع  في  مجاهد  ابن  عمل 
من القرن الرابع، كان دافعا لنحاة الع�سر اإلى التزامها ورف�ص �سواها، 
اللهم اإل ما اأ�سيف من بعد من قراءات متواترة. وقد �سبقت الإ�سارة، 
واإق�ساء.  انتقاء  التدوين  اأن  اإلى  التراث،  مفهوم  عن  حديثنا  بدء  عند 
ولذلك يجب اأن يفهم موقف لغويي القرن الرابع من القراءات ال�ساذة 
ومن التعابير العربية التي ل تاأتي على قيا�ص فهمًا ينظر اإلى حاجة الأمة 
في فترة من فترات ح�سارتها اإلى �سبط المعيار)37(. وقد اأ�سبح ذلك 
�سروريًا ب�سبب التراكم المعرفي والتاأليفي وب�سبب التطورات الجتماعية 

والفكرية التي اأ�سبحت فيها الكتابة ت�سود الم�سافهة.        
اأما عن ت�سنيف الظواهر والق�سايا ففيه وجهان: اأولهما الت�سنيف 
داخل  الق�سايا  ت�سنيف  والثاني  وتخ�س�ساتها،  المعرفة  مجال  بح�سب 
النظرية  البنية  ت�سور  وبح�سب  والخ�سو�ص  العموم  بح�سب  مجال  كل 
لآلة التحليل. وفي هذا يمكن اأن نجد فروقًا وتماثاًل بين كتابات القرنين 
ثالثة  تمييز مجالت  الثاني  القرن  لغويو  ا�ستطاع  فلقد  والرابع.  الثاني 
له  المجالت  هذه  من  مجال  وكل  والأ�سوات.  وال�سرف  التركيب  فيها 
لغة وا�سفة خا�سة به. فقد عرف مجال التركيب، وهو ما �سمي عندهم 
بالنحو، واإن كان هذا الم�سمى يطلق اأحيانًا اأخرى على المجالت الثالثة، 
اعتمادا على اآلة نظرية للتحليل اأ�سا�سها مفهوم المحل والرتبة والتعلق 
واآلة نظرية للتف�سير عمدتها العمل والبناء. واعتمد مجال ال�سرف على 
بنية �سورية للفظة ال�سغرى وربط كل بنية منها ببنيات اأكبر عن طريق 
ما  وهو  ووظيفيًا،  ع�سويًا  تحلياًل  الأ�سوات  في  النظر  وكان  ال�ستقاق. 
بالتنويعات  ذلك  كل  وربط  وال�سفات  المخارج  مفاهيم  و�سع  اإلى  اأدى 
اللهجية الممكنة مع و�سع تراتبية لهذه التنويعات بح�سب ت�سور للعربية 
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وللف�ساحة، بتدرج من الجودة اإلى ال�سعف. 
بين  التمييز  التزام  الثاني  القرن  منذ  العرب  النحاة  ا�ستطاع  لقد 
م�ستويات التحليل اللغوي الثالثة، وبداأ �سيبويه كتابه بق�سايا التركيب ثم 
الت�سريف ثم الأ�سوات ولم يفرد النحاة للدللة م�ستوى خا�سا بل تخلل 
تحليل الق�سايا اللغوية اإلماع اإلى المعنى واإلى ق�سدية المتكلم. غير اأن 
تحليل دللة الألفاظ ودللة التراكيب اأو درا�سة المقامات الخطابية لم 
يكن اأبدًا هدفًا من اأهداف الدرا�سة النحوية بل لجاأ النحاة اإلى ق�سايا 
الدللة والتداول من اأجل اإبراز بع�ص الفروق الإعرابية اأو بع�ص ظواهر 
ف الق�سم بكونه توكيدا للكالم، اأو نجده  التقديم. نجد �سيبويه مثاًل يعرِّ
من  �سيئًا  ي�سرح  نجده  اأو  رفعه،  عن  حتى  بعد  الفعل  ن�سب  دللة  ز  يميِّ

الغريب ولكن كل ذلك ل ي�سل اإلى م�ستوى النظرية.  
الدللي  النظر  لإب���راز  المحدثين  الدار�سين  بع�ص  تحم�ص  وق��د 
والتداولي في كتاب �سيبويه، ولكن جهودهم لم تك�سف عن وجود اأ�س�ص 
اأن التحليل  ومفاهيم تحليلية بالغية للنظرية النحوية)38(. وهذا يعني 
ذكر  النحوية  الدرا�سة  خالط  واإنما  �سوري،  تحليل  اأ�سا�سه  في  النحوي 
التاأ�سيل  لكون  الثاني  القرن  كتابات  في  معجمية  اأو  بالغية  لق�سايا 

واللتزام المنهجيين لم يكونا قد بلغا ما بلغاه في القرن الرابع. 
اأما ما تعلق بت�سنيف الق�سايا داخل مجالت الدر�ص النحوي فقد 
�سبقت الإ�سارة اإلى اأثر ابن ال�سراج في من جاء بعده، لأنه اأعاد ترتيب 
اأبواب النحو وت�سنيفها وجمع كثيرًا مما كان متفرقا في كتاب �سيبويه. 
اأدى  العمل  التبويب هاته تدقيق في ال�سطالح. وهذا  اإعادة  وقد رافق 
اإلى حذف كل الإ�سارات اإلى الق�سايا المعجمية والبالغية التي ل تخدم 
تغيير  اإلى  يوؤد  لم  الحذف  هذا  اأن  البيان  عن  وغني  النحوي.  التحليل 

النظام النحوي الذي بني في القرن الثاني الهجري.
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من هنا يمكن اأن ن�ستخل�ص من الن�سو�ص النحوية الموؤ�س�سة وجود 
مكونات  بين  بالعالقات  تعنى  نحوية  �سورية  بنية  مترابطتين:  بنيتين 
اأن  غير  وغايته.  المتكلم  بق�سد  تعنى  وبالغية  دللية  وبنية  الجملة، 
تعالق البنيتين من جهة الإنجاز ل يعني �سرورة تعالقهما من جهة النظر 
البنيات  اإما لتمييز  ياأتي  المتكلم  النحاة عن ق�سدية  النحوي. فحديث 
النحوية اأو لت�سور وظيفة بالغية لبنية نحوية. ولكن هدفهم هو الو�سول 
اإلى و�سع خ�سائ�ص البنية النحوية وتحديد مفاهيمها لأنها في ت�سورهم 
بنيات  اأن  نرى  ولذلك  اإبالغية.  ق�سدية  كل  عن  ا�ستقالل  في  موجودة 
بنيتها  جهِة  من  و�سفت  وغيرها  وال�ستفهام  والأم��ر  والتعجب  التوكيد 
النحوية ولم يخ�س�ص لها و�سف بالغي. ولهذا ال�سبب بعينه نعتقد اأن 
يعود  المنطقي  والتحليل  الفل�سفية  ل��الآراء  النحوي  النظر  ا�ستناد  عدم 
اإلى عدم الحاجة اإلى ذلك. وقد انت�سر منذ القدم قول المبرد اإن كتاب 
�سيبويه ل يحتاج في فهمه اإلى غيره. ثم اإن ما يوؤكد ما نذهب اإليه كون 
الأثر المنطقي في القرن الرابع اأدى اإلى تخلي�ص النحو من تدخل النظر 
الدللي والبالغي، واإلى تطور علم خا�ص بالبالغة. بل اإن الأثر المنطقي 
في النحو وقف عند حدود التعريفات التي لم تعد كما كانت في ال�سابق 
�سلوكها  باعتبار  الكلم  اأق�سام  تعريف  تم  فقد  مح�سة.  نحوية  تعريفات 
اللغوي تركيبًا و�سرفًا ودللة، ولم تت�سرب بع�ص التعريفات المنطقية اإل 
فيما بعد. ولكن حتى عند اعتماد تلك التعريفات بقي التحليل النحوي 
م�ستقال عن الغايات الإبالغية اأو عن التحليل المنطقي. بل كان من بين 
اإلى علم  بط النحو فال حاجة له  اأن َمن �سَ نحاة القرن الرابع من راأى 
المنطق)39(. وهذا الراأي يحتاج اإلى كثير من التدقيق، ولكن الذي يهمنا 
اأولئك الذين كان  اإلى النظر المنطقي في اللغة هم  اأن الذين احتاجوا 
غر�سهم ا�ستنطاق الن�سو�ص بحثا عن الأحكام والدللت، نق�سد بذلك 

الأ�سوليين والبالغيين وبع�ص المف�سرين.



محمـد أميـن
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

37

جـــــذور

القرن  كتابات  في  عنده  نقف  اأن  يمكن  ال��ذي  الالفت  التطور  اأم��ا 
الرابع الهجري،والمتعلق باآلة النظر النحوي،فيبدو من جهتين: اأولهما 
والثانية و�سع  وثباته،  بتدقيقه  والعناية  بالجهاز ال�سطالحي  الهتمام 
اأهلها  باإنتاجات  وال�ست�سهاد  وتحليلها  العربية  لو�سف  ثابتة  قواعد 
وقد  الظواهر.  وتف�سير  العلل  واإبراز  الم�ستخل�سة  لالأحكام  وال�ستدلل 

ُجمع كل هذا تحت م�سميين غلبا غيرهما وهما الأ�سول والعلل.
ال�سمة  اأن  اإل  بالعلل  الهتمام  عرفه  الذي  التطور  هذا  رغم  ولكن 
في  �سواء  التقعيد  وراء  ال�سعي  هو  الع�سر  ه��ذا  كتابات  على  الغالبة 
وا�سحة.  تعليمية  نزعة  ال�سعي  هذا  رافق  وقد  الفروع.  في  اأو  الأ�سول 
فلم تعد الكتابات موجهة فقط لأهل ال�سنعة بل انت�سرت كتابات غايتها 
المتاأدبون وطلبة العلم. وهذا الأمر مخالف للطابع العام الذي كان عليه 
الأمر في القرن الثاني، خا�سة اإذا وقفنا عند كتابين فقط وهما كتاب 
كانا  الكتابين  هذين  اأن  يبدو  اإذ  الفقه،  في  ال�سافعي  ور�سالة  �سيبويه 
والتف�سيري  التحليلي  الطابع  عليهما  طغى  ولذلك  العلم  لأهل  موجهين 
و�سعفت فيهما النزعة التعليمية. وهذا الجانب يهمنا منهجيًا في تقويم 
درجة جّدتهما. فمن الناحية النظرية تمر المعارف الإن�سانية من مراحل 
تتبنى فيها فئة  التي  المرحلة  اأي  الم�َْعيرة،  اآخرها هو مرحلة  لعل  عّدة 
عري�سة من المتخ�س�سين اآراًء واأفكارًا حول معرفة ما، ثم يتم تب�سيط 
وتحديد  الختالفات  واإلغاء  والتبويب  الترتيب  المعرفة عن طريق  هذه 
ال�سطالح.  ولكن الذي يهمنا هنا هو اأن كتابات القرن الثاني تبّين اأن 
معارف هذا الع�سر لم تبلغ ما بلغته كتابات القرن الرابع من ثبات في 
ال�سطالح ودقة في الترتيب والتبويب، ولكنها لم تكن جديدة كل الجدة. 
�سيبويه مثاًل علمًا جديدًا  كتاب  ورد في  الكثير مما  يكون  اأن  يعقل  فال 
والحالة اأنه موجه لغير المبتدئين، اأي لأنا�ص يفهمون مغزاه وا�سطالحه 
ولو ا�سطربت عبارته اأحيانًا. وقد ل نحتاج اإلى التذكير باأن الكتاب مليء 
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بال�ست�سهاد باآراء من �سبقه اأو عا�سره والختالف اأحيانًا معهم. بل يبدو 
لنا اأن اأهم ما طبع هذا الع�سر هو ال�سعي اإلى اإيجاد العلل. ولذلك نرى 
معطى  عن  للخليل  �سوؤاله  فيها  يروي  التي  المرات  جل  في  �سيبويه  اأن 
بتعليل  �سيبويه  ياأتي  وقد  بالتعليل.  م�سفوعًا  الخليل  بجواب  ياأتي  لغوي، 
النظر  اأن هدف  يعني  ما  اأو غيره. وهو  الخليل  براأي  يكتفي  اأو  مخالف 
النحوي في القرن الثاني لم يكن و�سف العربية وت�سنيف ما ي�سح مما ل 
ي�سح فقط بل كان اأي�سًا تف�سير المعطيات وا�ستخراج الظواهر وربطها 

بالنظام اللغوي العربي العام.
وبالمجمل، وجب النتباه اإلى ارتباط هذه الق�سايا ببع�سها، اإذ اإن 
لعربية  النحاة  وت�سور  للتقعيد  و�سيلة  المتخذة  اللغة  معطيات  اختيار 
القواعد مرتبط بتحديدهم لأ�سول النظر النحوي. كما اأن حاجة لغويي 
القرن الرابع اإلى المنطق والنظر الفل�سفي هو نتيجة حاجتهم اإلى تدقيق 
التعريفات و�سبط ال�ستدللت وت�سنيف العلل. وهي حاجات مماثلة لما 
اإلى  اأثره جليًا  وبقي  الأدبي،  والنقد  والكالمي  الفقهي  النظر  طراأ على 

الع�سور المتاأخرة.
الن�سو�ص  درا���س��ة  في  بالتتبع  ج��دي��رًا  نت�سوره  ال��ذي  المنهج  اإن 
التراثية اللغوية، اأو غيرها، هو ذاك الذي ي�سمح بالك�سف عن المنطق 
العام  الن�سيج  داخل  وقيمتها  وظيفتها  ويبرز  الن�سو�ص  لهذه  الداخلي 
لفكر الع�سر واإبداعاته ويحدد الحاجات التي تحكمت في بناء مفاهيمها 
كثيرًاعن  يختلف  التحليل  في  المنهج  وهذا  واأ�سولها.  وا�سطالحاتها 
ذاك الذي ي�سعى دائمًااإلى اإيجاد كيفيات التكوين انطالقًا من افترا�ص 
وجود موؤثرات خارجية و�سابقة. فقد تبّين لنا اأن افترا�ص وجود موؤثرات 
جاهلية اأو �سريانية اأو فار�سية اأو يونانية اأوغيرها ل ي�سعفنا في الك�سف 
عن الحاجات الفكرية والجتماعية والح�سارية التي اأدت اإلى هذا التاأثر. 
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ول يمكن تحقيق ذلك اإل بالو�سول اإلى المنطق الداخلي لهذه الن�سو�ص 
وربط هذا المنطق بالخطاب الفكري العام الذي يندرج فيه.

3. من تحليل الن�ص اإلى تحليل الخطاب: 
توؤدي منهجية »منطق الن�ص« التي نقترحها اإلى تجاوز الوقوف عند 
اإلى ا�ستجالء منطق الخطاب  بال�سعي  التراثية وذلك  تحليل الن�سو�ص 
درا�سة  تقت�سي  المنهجية  اأن  يعني  ما  وهو  العربي.  للتراث  الموؤ�س�ص 
فالحديث  اأكبر.  بنية  من  اأجزاء  اأو  لبنات  بو�سفها  التراثية  الن�سو�ص 
عن الخطاب التراثي هو ك�س�ف لمنظومة الأ�سئلة والأفكار والآمال التي 

اأهمت ال�سلف.
اإن الوقوف على المنطق الداخلي للن�سو�ص يوؤدي حتمًا اإلى الت�ساوؤل 
عن القيمة التي تعطيها هذه الن�سو�ص للمعرفة ولوظيفتها. وهذا هو عين 
تحليل الخطاب. فالت�سور الذي يتحكم في اختيار مو�سوع الدر�ص وفي 
ووظيفتها  المعرفة  بقيمة  يرتبط  للتعليل  ونظرية  للتحليل  منهج  اختيار 
الفكرية والجتماعية، بل والدينية اأي�سًا. والهتمام بهذه الأمور هو الذي 
يخرجنا من دائرة النظر في الن�ص اإلى النظر في الخطاب، اأي يجعلنا 

نجاوز دللة الن�ص اإلى ق�سديته. 
اإليها  ياأتي الهتمام بق�سدية الن�ص من فكرة كون الدللة منظور 
قيمتها  عن  ا�ستقالل  وف��ي  فيه،  ت��رد  ال��ذي  ال�سياق  عن  ا�ستقالل  في 
التخاطبية هي دللة خر�ساء ل تقدم معرفتنا ول تفيدنا �سيئًا. وقد بّين 
)غراي�ص: Grice( في تحليله لمنطق المحادثة)40( اأن بناء المعنى يتم 
اأربع  قواعد  عنه  تتفرع  ال��ذي  التعاون  ومبداأ  الحواري  ال�ستلزام  وفق 
يحترمها المتخاطبون، وهي قاعدة الكم وقاعدة النوع وقاعدة المنا�سبة 
ن�سير  اأن  هنا  ويكفينا  الكيف.  وقاعدة  التخاطبي  لل�سياق  المالءمة  اأو 
فقط اإلى قاعدتي المالءمة والكيف لتبيان الحاجة اإلى اعتبار الق�سدية 
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والغر�ص الخطابي في درا�سة الن�سو�ص التراثية. فال قيمة للمعلومات 
بكيفية  تبليغها  وتم  التخاطبي  ال�سياق  لءمت  اإذا  اإل  اإي�سالها  المراد 
وا�سحة تاأمن اللب�ص. ولذلك يقت�سي تحليل هذه الن�سو�ص تحديد غاياتها 
ا�ستقبالها  تم  وكيف  له،  وجهت  تلقاهاومن  من  با�ستح�سار  التوا�سلية 
وفهمها. فت�سنيف ق�سايا المعرفة التي تداولتها هذه الن�سو�ص يحتاج 
اإلى النظر اإلى مالءمتها لما كان ينتظره متلقوها. وقد ورد في ما خلفه 
ال�سلف كتب ور�سائل �سدرها اأ�سحابها بذكر اأ�سباب تاأليفها اأو ذكر من 
وجهت اإليه. كما اأن درا�سة ال�سطالحات والأ�ساليب التي تم بها التعبير 
ن�سع  الذي جعلنا  العتبار هو  ولعل هذا  الكيف.  اعتبار قاعدة  تقت�سي 
كتابي �سيبويه وال�سافعي في خانة الكتب الموجهة لخا�سة الخا�سة، مع 
تقدير اأنهما لم يكونا جديدين كل الجدة بل �سّكال مرحلة ل�سبط معرفة 

متداولة في الع�سر الذي اأنتج الكتابين وتقويمها. 
ويدعونا ربط قيمة المعرفة التي تداولتها الن�سو�ص التراثية ب�سروط 
ونمطيتها.  طبيعتها  ا�ستخال�ص  اإلى  منها  للمنتظر  وبمالءمتها  تلقيها 
اأوله��ا،  ثالث:  لغايات  ت�ستجيب  ثالثة  اأنواعا  المعرفة  هذه  كانت  فقد 
المعرفة العملية التي غايتها تي�سير العمل، كيفما كان نوعه، ل ن�ستثني 
الن�سو�ص  العملي في  العلم  من ذلك ل عماًل دينيًا ول دنيويًا. ويتجلى 
اللغوية في �سعيها اإلى الحفاظ على �سالمة اللغة وفهم غريبها وا�ستيعاب 
اأ�ساليب العرب فيها وتمييز مطردها و�ساذها. ولكن هذا ال�سعي غايته 
د الأمة واأعلى �ساأنها، والقدرة على حفظه والتعبد  فهم الكتاب الذي وحَّ
به. فيلتقي في ذلك العمل الدنيوي المتمثل في اإتقان العربية بعمل ديني 
غايته مر�ساة الخالق. وهذه الوظيفة المزدوجة للعلم العملي تكاد تكون 
وغيرها.  وفلك  ح�ساب  من  الإ�سالمية  العربية  العلوم  كل  في  حا�سرة 
اأ�ساليب العرب  اإلى  التو�سل  اإن تدوين ال�سعر ونقده كان من غاياته  بل 
واأيام  التاريخ وال�سير  اأمر  القراآن ودللت الآيات، وكذلك  اأحكام  لفهم 
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يراد  الذي لم يكن  الكالم  ي�سمل علم  نف�سه  والتراجم. والحكم  العرب 
لنف�سه بل للذود عن ال�سريعة والتحرز من الخروج عن الملة. ولذلك كان 
المتقدمون يرون اأن النحو وعلم الكالم اآلتان لغيرهما، وكذلك العرو�ص 
وال�ستقاق واأ�سول الفقه وغيرها. فكل هذه العلوم كانت عندهم و�سيلة 
للعلوم ال�سرعية. وليجادل اأحد في هذا التمييز فهو اأمر متداول معروف، 
لكن الواجب تاأكيده هو اأن الوظيفة العملية للعلم توؤثر في مو�سوعه وفي 

منهجه ومنطق خطابه.
المعرفة الثانية هي المعرفة المح�سة التي ل ت�ستجيب لغر�ص عملي 
هذا  اأن  يخفى  ول  الفكر.  نهم  واإر�ساء  العقل  ريا�سة  اإل  اللهم  ظاهر 
النوع من المعرفة يطور المعرفة العملية ويجعل مو�سوعها اأكثر ات�ساعًا 
علوم  كتب  في  وبخا�سة  التراث،  كتب  في  والناظر  دقة.  اأكثر  ومنهجها 
الآلة، يرى اأن العلماء قديمًا لم يقفوا عند حل الم�سكالت التي تمكنهم 
اأو  نظرية  م�سكالت  طرح  اإل��ى  ذلك  تعدوا  بل  عملية،  معرفة  بناء  من 
مفتر�سة. وخير دليل على ذلك اأن النحاة، منذ القرن الثاني، لم يكتفوا 
بالو�سف والتحليل والتقعيد انطالقًا من المتون فقط بل كانوا يفح�سون 
اأبنية نظرية غير م�سموعة. هدفهم في ذلك تجريب نظرياتهم ومعرفة 
مدى كفايتها. والأمر ذاته يعم علومًا اأخرى مثل الح�ساب والفلك فقد 
وح�ساب  ال�سهرية  للتقويمات  العملية  الحاجات  فيها  الناظرون  تجاوز 

المواقيت اإلى ال�سوؤال عن م�سكالت نظرية اأكثر تجريدًا.
النظر  هدفها  التي  التاأ�سيلية  المعرفة  فهي  الثالثة  المعرفة  اأم��ا 
وتدقق  النظر  اآل��ة  تطور  التي  وهي  وغاياته.  و�سبله  العلم  �سوابط  في 
ال�سطالح والمفاهيم، وت�سمح باإبداع طرق جديدة للتحليل والفح�ص. 
وقد ُوِجدت في التراث العربي ن�سو�ص تعنى خا�سة بالمعرفة التاأ�سيلية. 
ولكن تكاد كل تلك الن�سو�ص تملك حظًا من الهتمام بتطوير المفاهيم 
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اأكثر اأهمية هو  اآلة النظر وم�ساءلتها. والذي يبدو  وتدقيقها وا�ستنطاق 
ك�سف  من  تمكننا  لأنها  الثالث  المعارف  اأن��واع  تدمج  التي  الن�سو�ص 
جدتها  درجة  معرفة  من  وتمكننا  خطابها،  عليه  ينبني  الذي  المنطق 
وقدرتها على التطور وا�ستجابتها لحاجات ع�سرها. ولعل هذا هو الذي 
اللغوية  الرابع  القرن  ال�سفةالتقعيدية على ن�سو�ص  باإ�سفاء  لنا  ي�سمح 
رغم اهتمامها البارز بالأ�سول، واإ�سفاء ال�سفة التاأ�سيلية على ن�سو�ص 
القرن الثاني رغم كونها تنتمي اإلى ع�سر تدوين وتغلب عليها في الظاهر 

المعرفة العملية والمعرفة الخال�سة.
اإن المنهج التحليلي الذي نت�سوره يتجاوز المنطق التب�سيطي الذي 
دفع  فلقد  العربي.  اللغوي  الفكر  لبروز  خارجية  م��وؤث��رات  عن  يبحث 
الت�سابه ال�سكلي في بع�ص الأ�سول وبع�ص العبارات ال�سطالحية كثيرًا 
النحوي  الدر�ص  على  واأ�سوله  الفقه  باأ�سبقية  القول  اإلى  الدار�سين  من 
العربي.ولكنهم لم ينتبهوا من جهة اإلى اإمكانية ربط كل المعارف العربية 
الإ�سالمية بخطاب فكري عام، ومن جهة اأخرى لم ينتبهوا اإلى المنطق 
الخا�ص الذي يتحكم في كل مجال من مجالت تلك المعرفة.فالت�سابه 
ال�سكلي في اأ�سول علمين ل يعني �سرورة اأخذ اأحدهما عن الآخر بل يعني 
اأن »كل �سناعة  اأن النظر الفكري الذي تحكم في بنائهما واحد. ذلك 
ل  ومبادئ«)41(،  وم�سائل  : مو�سوعات  اأ�سياء ثالثة  ت�ستمل على  نظرية 
يخرج عن ذلك النحو واأ�سول الفقه وعلم الكالم. وتحديد المو�سوعات 
والم�سائل متاأثر بالمبادئ التي ين�ساأ عليها العلم. فال يمكن اأن يبرهن 
على هذه المبادئ في العلم نف�سه كما يقرر المكالتي)42(. ول �سك اأن 
تناولت  التي  نف�سها  هي  تكون  تكاد  الأولية  اأو  الكبرى  العقلية  المبادئ 
الموجودات اأو المو�سوعات في علم الكالم وفي علم النحو. والموجودات 
في العلمين معا هي المدركات المتعلقة بالوجود من زمن ومكان وذوات 
واأحياز واأعرا�ص وغيرها. وهو ما يدل على ت�سابه العلمين في المبادئ 
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يتناول  الكالم  علم  كان  فلما  الم�سائل.  في  اختلفا  واإن  والمو�سوعات 
م�ساألة حدوث العالم وهي من العلم الطبيعي ويتناول مو�سوعات الحركة 
والتغير كان من المبادئ العقلية التي يعتمدها مبداأ العلية الذي ل قيمة 
معنيًا  النحو  علم  كان  ولما  الإلهي.  بالعلم  بربطه  اإل  العلم  هذا  في  له 
بدرا�سة المو�سوعات التي منها طبيعة الألفاظ وتعالقها داخل البنيات 
والتغيرات التي تلحقها واأثر ذلك في الدللة، كان �سروريًا اعتماد العلية 
ل�ستخراج القواعد وتف�سير الم�سائل. وبالطبع لم يكن النحو ول اللغويات 
العربية من مجالت المعرفة التي تعنى بالعلم الإلهي، لأن هدفها لم يكن 
الكالم،  علم  من  العك�ص  على  الدينية  العتقادات  �سحة  على  البرهنة 
بين  الت�سابه  يكون  ه��ذا  وعلى  مطلقة.  عندهم  العلة  تكن  لم  ولذلك 
علمي الكالم والنحو ت�سابهًا جزئيًا يم�ص المبادئ ول يم�ص المو�سوعات 
الكالم �سناعة نظرية  اأن علم  المتقدمين  بع�ص  اعتبر  وقد  والم�سائل. 
لختالف مو�سوعاته باختالف م�سائله)43(. وهو قول ل يناق�ص اعتباره 
جزًء من علوم الآلة، اأي اعتباره علما لغيره، لأنه قد يكون العلم �سناعة 

نظرية ولكن له غاية عملية ل تخفى. 
وعلم  بل  النحو  وعلم  الكالم  علم  عنها  يك�سف  التي  ال�سورة  اإن 
اأ�سول الفقه، تبرز انخراط علماء الأمة في عملية ربط المعارف العملية 
بالمعارف النظرية، واهتمامهم بتطوير اآلة النظر التي اعتمدوها. ولذلك 
يظهر اأن حاجتهم ل�ستلهام المعارف الإن�سانية جاءت نتيجة لالإ�سكالت 
والق�سايا الفكرية والمنهجية التي واجهتهم في بناء اأدواتهم التحليلية. 
ولعل اأهم حاجة بدت لهم هي الحاجة اإلى اآلة م�ستقلة بنف�سها تمكنهم 
من و�سع �سوابط لال�ستدلل ومعايير لقيا�ص �سحة نظرياتهم. ولذلك 

احتاجوا لتجاوز العتماد على »الح�ص ال�سليم« اإلى اعتماد اآلة المنطق.
وانطالقًا من هذا، نعتبر اأنه، بدل الت�ساوؤل عن اأ�سول الفقه والنحو 
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وعلم الكالم اأيُّها اأ�سبق، وجب البحث عن الأ�س�ص الفكرية التي مكنت من 
تفريع هذه العلوم وتمييز مو�سوعاتها وم�سائلها. ذلك اأن ا�ستقالل مجال 
في  تطور  نتاج  اأي�سا  هو  بل  عملية،  وليدحاجة  فقط  لي�ص  بذاته  فكري 
البحث في ظواهر المعرفة وق�ساياها. وقد ُعلم اأن النظر في الم�سائل 

هو الذي يحدد طبيعة العلوم ومو�سوعاتها.
ويوؤدي اعتماد مقاربة للك�سف عن منطق لخطاب الن�سو�ص التراثية 
اإلى التمييز بين خطاب حول المعرفة لذاتها، وخطاب حول العلم لذاته، 
وخطاب ثالث حول غايات المعرفة والعلم معًا. فتاأ�سيل العلوم والبحث 
في ا�سطالحها ومنطق ا�ستدللها يبني خطابًا مداره اآلة النظر، في حين 
اأن النظر في المو�سوعات والم�سائل يوؤ�س�ص خطابًا حول المعرفة. واأما 
البحث في الطبيعة العملية للمعرفة فين�سئ خطابا حول اأغرا�ص العلم 
الن�سو�ص  اأن  يبدو  بل  مبا�سرًا،  دائمًا  يكون  ل  الخطاب  وغاياته. وهذا 
اإل عر�سًا. وعندما  الغر�ص منها  تثير ق�سية  التراثية، مثاًل، ل  اللغوية 
الفرد  اإتقان  في  المتمثلة  العملية  الغايات  تتجاوز  ل  فاإنها  ذلك  تثير 
للعربية والحفاظ على عالقة الأمة بكتابها. غير اأن هذا الخطاب يندرج 
في ن�سق عام تت�سافر فيه كل المعارف العربية الإ�سالمية. فُيحتاج اإذن 
اإلى النظر اإلى هذا الن�سق من اأجل الو�سول اإلى الت�سورات التي تحكمت 
في موقف التراث من العلم والعمل، ومن الفرد والجماعة، ومن الحق 
والواجب وغيرها. وقد انتبه عدد من الدار�سين في ع�سرنا اإلى �سرورة 

البحث الن�سقي في اأعمال ال�سلف)44(.
في  تحكمت  التي  الفكرية  الق�سايا  بع�ص  اإل��ى  ن�سير  اأن  ويمكن 
الن�سو�ص اللغوية التراثية وهي نف�سها التي اأثرت في مجالت المعرفة 
الأخرى. فنبداأ بالموقف الثابت من العقيدة، لنالحظ اأن المعيار الديني 
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بع�ص  ويمنع  واللغوية  النحوية  ال�سطالحات  اختيار  في  يتدخل  كان 
ال�ستعمالت. اإذ رغم اأن النحاة ا�س�تعملوا ا�سطالح الزيادة في الحروف، 
التوك�يد،  لغ�ر�ص  ولكن  اإعراب�ية  حاج�ة  دون  حرف  ا�س�تعمال  بمع�نى 
فاإن�هم تحرجوا من ا�س�تعمال لف�ظ الزي�ادة في اإع�راب القراآن ك�ما في 
َك ِبَظّلٍم ِلْلَعبيِد})45( مخافة اأن يفهم اإمكانية ال�ستغناء  الآي�ة {َوما ربُّ
عنه. وقد ا�ستعمل لفظ الزيادة مف�سرون ُكثر ولكن ب�سيغ يحترزون بها 
منعا  النحاة  كتب  في  نجد  اأننا  كما  تعالى.  اهلل  كتاب  اإلى  الإ�ساءة  من 
�سيء  كل  »ولي�ص  مثاًل:  �سيبويه  يقول  عقدية.  لأ�سباب  الأ�ساليب  لبع�ص 
من الكالم يكون تعظيما هلل عز وجل يكون تعظيما لغيره من المخلوقين. 
لو قلت: الحمُد لزيد تريد العظمة لم يجز، وكان عظيمًا«)46(. بل حتى 
ثقافة  على  تحيل  كانت  فاإنها  يبنونها  النحاة  كان  التي  الأمثلة  بع�ص 
فقهية،كتمثيلهم بعبارة »تزّوج هندا اأو اأختها« ل�ستعمال »اأو« في التخيير 
العطف في مثالهم  بمعنى  »اأو«  ا�ستعمال  الجمع، على عك�ص  المانع من 

»جال�ص الح�سن اأو ابن �سيرين«. 
العام  الخطاب  لفهم  ا�ستدعاوؤها  يمكن  فكرية،  خلفية  وهناك 
الذي ت�سمره الن�سو�ص اللغوية التراثية، تخ�ص تراتبية مفتر�سة تمّيز 
الخلفية  وتنطلق هذه  للف�ساحة.  �سّلمية  في  وت�سعها  اللغوية  التعبيرات 
من ت�سور وجود مركز للعربية المثلى كلما ابتعدت عنه �سعفت العربية 
وخالطها اللحن والعجمة. وقد ارتبط مفهوم المركز في الت�سور العربي 
واأهل  المدر  اأهل  بين  التمييز  واأنتج  والِقدم،  البداوة  بمفهومي  القديم 
الح�سر والتمييز بين اأهل ال�سليقة والمولدين، واأّثر في نقد ال�سعر وو�سع 
م�سطلحات  اأفرز  والهوام�ص  المركز  مفهوم  اأن  كما  ال�سعراء.  طبقات 
الف�ساحة وتلويناتها، ومّيز بين التنويعات الممكنة وغير الممكنة، وو�سع 
�سوابط للقيا�ص وال�سذوذوما اإلى ذلك. وقد اأدى تطور المعارف العربية 
والخا�سة.  العامة  بين  التمييز  وهو  اآخر  تمييز  اإ�سافة  اإلى  الإ�سالمية 
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همم  با�ستنها�ص  تجابه  العوام  انحرافات  كانت  التراثي  الت�سور  ففي 
من  ولالحتراز  المنطق  لإ�سالح  عدة  كتابات  ظهرت  ولذلك  الخوا�ص. 

لحن العامة. 
اإ�سفاء �سبغة القدا�سة والإعجاز على  اإلى هذه الت�سورات  وين�ساف 
يجدوا  ولم  بالدرا�سة  اللغويون  خ�سها  ال�سبب  لهذا  ولعله  العربية.  اللغة 
حاجة اإلى الإتيان بعلل تعم اللغات الأخرى، ول اإلى مقارنتها بغيرها.فرغم 
علل  اأنه  اإل  ال�سطالحي  اللغة  باأ�سل  القول  اإلى  قريبًا  كان  جني  ابن  اأن 
تردده بقوله »اإذا تاأملُت حال هذه اللغة ال�سريفة، الكريمة اللطيفة، وجدت 
فيها من الحكمة والدقة، والإرهاف والرقة ما يملك عليَّ جانب الفكر... 

فقوي في نف�سي اعتقاد كونها توفيقًا من اهلل �سبحانه، واأنها وحي«)47(. 
وحدها  العربية  يق�سد  ل  اللغة  اأ�سل  عن  يت�ساءل  وهو  جني  فابن 
ولكنه  والرومية،  والعبرانية  وال�سريانية  الفار�سية  اأي�سا  ذكر  اأنه  بدليل 
بعد ذلك رجع اإلى مركز الفكر العربي الإ�سالمي فنظر في اللغة العربية 
وا�سفا اإياها باللغة ال�سريفة وفي ذلك اإ�سارة اإلى قد�سيتها، ثم و�سفها 
بالدقة والحكمة والإرهاف والرقة وفي ذلك اإ�سارة اإلى اإعجازها. فهي 
في هذا الت�سور معجزة بذاتها، �سريفة لنزول القراآن بها. واإعجاز اللغة 
في  مفاهيم  واأف��رز  تنا�سل  المفهوم  هذا  اأن  اإل  الن�ص  اإعجاز  هو  لي�ص 

النحو والبالغة والكالم ر�سخت قد�سية العربية.
يمكن  اأنه  كما  والمقارن،  الداخلي  التحليل  منهج  اأن  نرى  واإجماًل 
من ا�ستخراج المنطق الداخلي للن�سو�ص التراثية، فاإنه ي�سمح بالك�سف 
عن الخطاب الذي يوؤديه هذا التراث. فال عبرة بدرا�سة ن�ص تراثي اإل 
بو�سله بال�سياق الفكري العام الذي اأن�ساأه، وا�ستخال�ص قيمته ووظيفته 
بالنظر للمعارف العملية والنظرية والتاأ�سيلية، وتحديد الن�سق المفهومي 

الذي يبنيه.
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خاتم������ة:
والت�سورات  المواقف  اأن  مفادها  فر�سية  من  هذا  بحثنا  انطلق 
الَقْبلية ل توؤثر فقط في تحديد ماهية التراث وطبيعته وانتقاء مفرداته، 
�سوؤال  اأن  لدينا  تبّين  وتحليله.وقد  درا�سته  منهج  في  اأي�سا  تتحكم  بل 
المنهج في درا�سة الن�ص التراثي يقت�سي النظَر في الغاية من الدرا�سة 
وفي طبيعة العالقة التي نقيمها مع هذا التراث، ات�سال اأو انف�سال. كما 
تبّين لدينا اأن البحث عن الأ�سول الموّلدة للن�سو�ص التراثية ل ي�سعفنا 
كثيرا في ك�سف اأن�ساقها الفكرية وغاياتها العملية، خا�سة اإذا انطلقنا، 
اقترحنا  فقد  ولذلك  م�سبقة.  ت�سورات  من  الأ���س��ول،  عن  البحث  في 
التراثي،  للن�ص  الداخلي  المنطق  في  النظر  يعتمد  للتحليل  منهجًا 
بمقاربة مقاِرنة لن�سو�ص من المجال نف�سه، وبهدف ا�ستخال�ص البنية 
خطاب  بنية  تحليل  يعني  ما  وهو  فيها.  يندرج  التي  والعملية  الفكرية 

الن�ص التراثي ومنطقه.
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نظرية المعنى عند اللغويين العرب. انظر :
Fassi Fehri، abdelkader : ibn yaciš : Textes du muštarak. Analyse 
linguistique، traduction et lexique des termes techniques. Thèse de 
troisième cycle. Paris III. 1971

Moutawakkil، Ahmed : La théorie du sens chez les linguistes arabes 
anciens. Thèse de Doctorat. Rabat: Faculté des lettres et des sciences 
humaines. 1980

)7(    انظر مقدمة كتاب :
             ح�سان تمام : الأ�سول، درا�سة اإيب�ستمولوجية لأ�سول الفكر اللغوي العربي، دار الثقافة، 

الدار البي�ساء، 1981م.
)8(    ح�سان تمام: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البي�ساء، دت.

)9(     ح�سان تمام: الخال�سة النحوية، عالم الكتب، القاهرة، ط 2، 2005م.
)10(    يكفي تدلياًل على ذلك ال�سطالحات والتعريفات والتبويبات التي اعتمدها في كتابه. 

انظر مثاًل باب الأفعال، وبخا�سة تعريفه للفعل، المرجع ال�سابق �ص. 69-61.
)11(   انظر غيوم، جان باتريك: في مراحل تكون التراث النحوي العربي، مجلة التوا�سل 

الل�ساني، المجلد الرابع، العدد الثاني، �سبتمبر 1992، �ص 21-7. 
عند  »لي�ص  �ستان�سال�سغويارد:  يقول  العلمية.  غير  الخلفيات  ذلك  من  ن�ستثني  ل     )12(
الموؤلفين ال�سرقيين يوؤمل وجود روؤى ن�سقية ول حتى مالحظات دقيقة قادرة على حل 

مع�سالت نظم ال�سعر«.
 Guyard، Stanislas ، Théorie nouvelle de la métrique arabe، ان��ظ��ر:          

.Imprimerie nationale، Paris، 1877
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             ولكن انظر كتاب جورج بوها�ص وبرونو باولي في نقد موقف الم�ست�سرقين من العرو�ص 
العربي:

)13(    Bohas، Georges et Bruno Paoli : Aspects formels de la poésie arabe، 
AMAM، Toulouse، 1987، 163-188

           - Carter M. G، Les origines de la grammaire Arabe، Revue des études 
islamiques 49، 1968

)14(     Versteegh G. H. S: Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking، Brill، 
Leyden، 1977

)15(   غيوم، المرجع ال�سابق، وانظر
Guillaume، Jean-Patrick : Nouvelles élucubration sur l’apport et le 
support، Langues et littérature du monde arabe، 5 )2004(، p. 69-79

)16(   ولكن، انظر كتاب بوتيرو جورج، ك. هيرن�سميت، ج. ب. فرنان: ال�سرق القديم ونحن: 
الكتابة ، العقل، الآلهة،  ترجمة واإعداد  : حميد ج�سو�ص وعز الدين الخطابي، دار 

المدى للثقافة والن�سر، �سورية، 2007م. وكذا كتاب اأوندريبي�سو :
Pichot André : La Naissance de la science. Tome 1 : Mésopotamie، 
Égypte، Gallimard، Folio Essais، 1991

)17(    Bohas، Georges et Salam Diab Duranton : Note sur le chapitre du 
support et de l’apport، Langues et littérature du monde arabe، 5 
)2004(، p. 61-67.

)18(   �سيبويه، اأبو ب�سر عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقيق و�سرح عبدال�سالم محمد هارون، 
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1988م،  ج1، �ص 23.

)19(   Levin، Aryeh. “The grammatical terms al-musnad، al-musnad ’ilayhi 
and al-’isnād”. in: Journal of the American Oriental Society Ci/2 
)april–June 1981(.

)20(   هذه الطريقة في ال�ستدلل م�ستغربة من باحث محقق مثل جورج بوها�ص.  
)21( Guillaume، Jean-Patrick: Nouvelles élucubration sur l’apport et le 

support، Langues et littérature du monde arabe، 5 )2004(، p. 69-79.

اأبو يزيد: المقت�سب، اإعداد ح�سن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  )22(   المبرد 
1999م، ج 404-4.  

القادر  عبد  محمد  تحقيق  النحو،  في  والنظائر  الأ�سباه  الدين:  جالل  ال�سيوطي،    )23(
الفا�سلي، المكتبة الع�سرية، 1999م، ج 2، �ص 10.
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)24(   هي، بعد ال�ستق�ساء، اأربعة مواطن موطن منها رواية عن الخليل. 
)25(   �سيبويه، الكتاب، ج 2، �ص 126.

)26(   قال الخليل برواية �سيبويه: »األ ترى اأنك اإذا قلت: �سارٌب رجال اأو ماأخوٌذ بك واأنت 
و�سارٌب  زيٌد،  قولك:  في  اإليه  احتجت  كما  الخبر  اإلى  ههنا  احتجت  الكالم  تبتدئ 
ال�سم«،  كماَل  و�سار  م�سند  اإلى  ي�سند  لم  ��ه  اأنَّ في  ال�سم،  من  �سيء  بمنزلة  ومنك 

الكتاب، ج 3. �ص 328.
)27(   Troupeau، Gérard : La logique d’Ibn al-muqaffac et les origines de la 

grammaires arabes، Arabica، 1981، XXVIII، p. 242-250.

        ول يهمنا النقا�ص الذي دار حول �سحة ن�سبة ترجمة كتاب المنطق لبن المقفع.
)28(   ZIMMERMANN F. W.، » Some observations on al-Fārābī and Logical 

Tradition«، in S. M. Stern، A. Hourani and V. Brown )eds.(، Islamic 
Philosophy and the Classical Tradition، London، Cassirer، 1972،  p. 
517-546.

)29(   انظر مثاًل قول �سيبويه: »فالمبتداأ كل ا�سم ابتدئ لُيبنى عليه كالٌم. والمبتداأ والمبنّي 
عليه رفٌع. فالبتداء ل يكون اإل بمبني عليه. فالمبتداأ الأول والمبني ما بعده عليه فهو 

م�سَند وم�سَند اإليه«، ج 2، �ص 126.
)30(   Lallot Jean، La grammaire de Denys le Thrace، Paris: CNRS Éditions،  2e 

édition 2003.

)31(   اعتمدنا هنا ترجمات تقريبية لإي�ساح المعنى.
)32(   اأبو تاكي، �سعود بن غازي: خ�سائ�ص التاأليف النحوي في القرن الرابع الهجري، دار 

غريب للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، 2005م.
)33(   �سيبويه، ج 2، �ص 402.

)34(   ابن جني، اأبو الفتح: �سر �سناعة الإعراب، تحقيق ح�سن هنداوي، دار القلم، دم�سق، 
�ص 261.

الكتاب  دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق  الخ�سائ�ص،  عثمان:  الفتح  اأبو  جني،  ابن     )35(
العربي، دت، ج2، �ص 395.

)36(   مقبول، اإدري�ص: منهج �سيبويه في الحتجاج بالقراءات ولها، عالم الكتب الحديث، 
اإربد، الأردن، 2010م، �ص 22 وما بعدها.

القيا�ص  على  خروجهم  عند  ال�سليقة  لعرب  الفار�سي  علي  اأب��ي  تخطئة  مثاًل  انظر     )37(
بها«،  يعت�سمون  يراجعونها ول قوانين  »اأ�سول  لديهم  لم تكن  بكونهم  وتف�سير ذلك 

.273  - ابن جني: الم�سدر ال�سابق. ج 3 
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)38(   مقبول، اإدري�ص: الأ�س�ص الإب�ستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند �سيبويه، عالم 
الكتب الحديث، اإربد 2006م.

           جار اهلل ح�سين، دلخو�ص: البحث الدللي في كتاب �سيبويه، دار دجلة، الأردن، 2007م،
)39(   انظر مناظرة اأبي �سعيد ال�سيرافي مع متى بن يون�ص:

اأبو حيان : الإمتاع والموؤان�سة، تحقيق اأحمد اأمين واأحمد الزين، المكتبة           التوحيدي 
الع�سرية، بيروت – �سيدا، دت، ج 1، �ص 129-107.

)40(   Grice، Paul: "Logic and Conversations"، in، )eds( P. Cole et J. Morgan: 
Syntax and semantics 3، Speech Acts، New York، Academic Press، 1975.

)41(   المكالتي، اأبو الحجاج يو�سف بن محمد : لباب العقول في الرد على الفال�سفة في 
الأن�سار  دار  محمود،  ح�سين  فوقية  الدكتورة  وتعليق  وتحقيق  تقديم  الأ�سول،  علم 

القاهرة، 1977م، �ص 10.
)42(   المرجع ال�سابق، �ص 11.

)43(   نف�سه.
)44(   انظر على �سبيل المثال: عبدالرحمن، طه: المرجع ال�سابق.

             وانظر : عبدالرحمن، طه : �سوؤال العمل، بحث عن الأ�سول العملية في الفكر والعلم، 
المركز الثقافي العربي، الدار البي�ساء، 2012م.

)45(   ف�سلت: 46.
)46(   الكتاب : 2-69. واأما قوله »وكان عظيمًا« فمعناه كان اأمرًا عظيمًا ل يغتفر كما قال 

المحقق رحمه اهلل.
)47(   ابن جني : الم�سدر ال�سابق، ج 1. �ص 47.
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مفهوم اجلذر

عند النحاة العرب القدماء

جريار تروپو

ترجمة: مبارك حنون)*(

ي�صتعمل اأغلب الم�صتعربين، في حديثهم عن الن�صق ال�صرفي للغة 
الكتاب  لنا  يتيحها  تعريفات،  ثالثة  وتكفي  »الجذر«.  مفهوم  العربية، 

المعا�صرون، لتعرفنا بما يفهمونه، بال�صبط، من هذه اللفظة. 
دومامبين وكودفروا   Blachère بال�صير  اإلى  بالن�صبة  الجذر،  يعد 
Gaudefroy-Démombynes، »مجموعة من �صامتين اأو ثالثة �صوامت 

اأو اأربعة يعر�صان اأو تعر�ض مفهومًا محددًا. وبذلك يكون الجذر �صامتيًا 
اأما  ا�صتقاقية«)1(.  �صوى عنا�صر  لي�صت  الم�صوتات، فهي  بينما  �صرفًا. 
بالن�صبة اإلى فلي�ض Fleich، فالجذر »مكون من �صوامت ترتبط بتجميعها 
فكرة عامة متفاوتة الدقة. وتتحقق هذه الفكرة في كلمات م�صتقلة من 
دافيد  اإل��ى  وبالن�صبة  الجذر«)2(.  هذا  داخ��ل  الم�صوتات  توزيع  خالل 
»عبارة عن هيكل، مكون من  يعتبر  الجذر  فاإن   ،David Cohen كوهن 
د اأ�صلها المعجمي.  ويكون  متوالية ثابتة ومرتبة من عنا�صر �صوتية ُتحدِّ
هذا الجذر �صامتيًا �صرفًا. ويكون على هذا الجذر، ليتحقق، اأن ياأتلف 

مع عنا�صر �صوتية اأخرى: م�صوتات اأو م�صوتات و�صوامت«)3(. 

)*(  جامعة قطر.
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قد  الجذر،  عن  الم�صتعربون  يكونه  ال��ذي  المفهوم  ه��ذا  اأن  يبدو 
القرن  اأوا�صط  في   ،Renan رينان  عنها  عبر  التي  النظريات  ا�صتلهمته 
الما�صي. وبالفعل، فقد راأى رينان Renan اأن خا�صية من خا�صيات اللغات 
ال�صامية قد تمثلت في »�صمة التعبير عن جوهر الفكرة بال�صوامت،فيما 
ُيعبر عن التغيرات الطارئة على الفكرة بالم�صوتات« وقد كان ي�صدد على 
»الطريقة المجردةالتي َت�صور بها ال�صاميون جذرا معينا غير منطوق به، 

ومقترنا بعمليات نطقية ثالثة،يدققه اختيار الم�صوتات«)4(.
غير اأن مفهوم »الجذر« هذا ال ي�صت�صيغه كل دار�صي ال�صاميات، فقد 
 Carl Brockelmann االأمر بكارل بروكلمان  اأحد كبارهم، ويتعلق  كتب 

في بداية هذا القرن:
اإلى  التقريب،  وجه  على  ال�صامية،  اللغات  كلمات  كل  »تعود 
الم�صتركة  داللتها  ترتبط  ملفوظات  من  مكونة  مجموعات 

االأولية بثالثة �صوامت«.
ويتابع، بعد ذكره كلمات عبرية عديدة ذات اأ�صل م�صترك، قائاًل:

»نحدد عادة هذا االأ�صل با�صتعمال لفظة »جذر«، وهي لفظة 
المتفاوتة  الخا�صة  المفاهيم  اأن  غير  اليهود.  النحاة  روجها 
بالكلمة؛  تلت�صق  التي  اللغة،  حياة  في  وحدها،  هي  التحديد 
ال�صلف  ال��ج��ذور  ه��ذه  اعتبار  ندعم  اأن  المتعذر  م��ن  ولي�ض 
واإنما  للكلمات الحقة. فالنحو غير معني بالجذور،  التاريخي 

هو معني بكلمات تامة«)5(. 
ال�صامية  اللغات  في  باحث  بالمنا�صبة،  وهو،  نف�ُصه،  العاِلُم  وكان 

المقارنة، قد �صرح من جانب اآخر:
في  ُجلَّى  خدمات  يوفر  كان  واإن  تجريد،  �صوى  الجذر  »لي�ض 
مو�صوع تنظيم المعجم. غير اأن... مفهوم الجذر لي�ض قاباًل 
ينطلق،  اأن  ال�صرف  يتعين على  اإذ  ال�صرف،  لال�صتعمال في 
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تعي�ض  ماتزال  اأو  عا�صت  التي  الكلمات  اأ�صكال  من  باالأحرى، 
وجودها الخا�ض«)6(. 

وقد كتب كانتينو، �صنة 1950م، وهو يتغيا دح�ض ت�صريح بروكلمان 
»ن�صق  اأن  فيه  اأبان  �صهيرًا،  اأ�صبح  مقااًل  بالخاطئ،  و�صفه  الذي  هذا، 
اللغات  مفردات  كل  وفقهما  م  ُتنظَّ اللذين  المبداأين  من  مبداأ  الجذور 
م وُت�صنَّف في اللغة  ال�صامية وُت�صنَّف، ال في معاجمنا فح�صب، واإنما ُتنظَّ

تنظيمًا وت�صنيفًا واقعيين«)7(.
موؤرخ  على  يتعين  ال�صاميات،  لدار�صي  المختلفة  االآراء  هذه  واأمام 
القدماء  العرب  النحاة  �صعور  كانه  عما  يت�صاءل  اأن  النحوية  النظريات 
وبتعبير  االإبي�صتيمولوجية.  النظر  زاوية  من  الهام  المو�صوع،  هذا  تجاه 
االأمر  كان  واإذا  »الجذر«؟  مفهوم  يعرفون  النحاة  هوؤالء  كان  هل  اآخر، 
كذلك، فما المفهوم الذي كان لهم عنه؟ وعن هذا ال�صوؤال �صنحاول اأن 
نبحث عن االإجابة، ونحن ن�صائل على التوالي بع�ض النحاة والمعجميين 

العرب، وذلك ابتداء من القرن الثامن اإلى غاية القرن الخام�ض ع�صر.
ونبداأ بحثناهذا باأن نطلب من اأقدم نحوي، وهو �صيبويه )المتوفى 
792ه�(،  �صنة  )المتوفى  الخليل  اأي  معجمي،  اأقدم  ومن  794ه�(،  �صنة 

تقديم نظريتيهما حول تكوين الكلمات.
تتكون الكلمات، بالن�صبة اإلى �صيبويه، من ثالثة، اأو اأربعة اأو خم�صة 
تكون  النق�ض،  حالة  ففي  الزيادة؛  اأو  النق�ض،  تعرف  لم  اإذا  ح��روف، 
الكلمات من حرف اأو حرفين، وفي حالة الزيادة، تكون الكلمات من �صتة 
مثَّلها  اأ�صكال  وفق  اإليه،  بالن�صبة  الكلمات،  ُب�نيت  وقد  �صبعة.  اأو  اأحرف 
تزاد  اأن  االأ�صكال  لهذه  ويمكن   .paradigmes بدائل  خالل  من  النحوي 
اأو اأال تزاد، وتلك هي حالتها االأ�صلية. وتتحقق الزيادة باأحرف تزاد في 

الكلمة، لكنها ال ت�صكل جزءا من الكلمة ذاتها. 
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ثنائية،  اأن��واع:  ثالثة  تتكون من  الكلمات  اأن  فقد�صجل  الخليل،  اأما 
وثالثية، ورباعية، وخما�صية، مالحظًا اأن كل حرف من الحروف الت�صعة 
ومع  ثنائية،  الكلمة  كانت  اإذا  اآخر  حرف  مع  ياأتلف  العربية  والع�صرين 
الكلمة  كانت  اإذا  اأح��رف  ثالثة  ومع  ثالثي�ة،  الكلم�ة  كانت  اإذا  حرفين 
تاأليف  وح�صب  خما�صية.  الكلمة  كانت  اإذا  اأح��رف  اأربعة  ومع  رباعية، 
الثنائية  الكلمة  تنوع  اإم��ك��ان  الخليل  يح�َصب  بينها،  فيما  الح�روف 
باأربعة  الرباعية  والكلمة  طرائق،  ب�صت  الثالثية  والكلمة  بطريقتين، 
اأنه  اإال  طريقة.  وع�صرين  بمائة  الخما�صية  والكلمة  طريقة،  وع�صرين 
يالحظ اأن تاأليفات قليلة ال غير من هذه التاأليفات هي التي تعد تاأليفات 
م�صتعملة فيما تعتبر غالبيتها مهملة. وعلى غرار �صيبويه، يميز الخليل، 

في اأ�صكال الكلمات، ما هو اأ�صلي مما هو زائد.
واإذن، فاإنه يمكننا القول اإن مفهوم »الجذر«، بو�صفه مجموعة من 
الحروف ترتبط بها داللة عامة، ال يوجد ال لدى هذا النحوي، وال لدى 
هذا المعجمي من القرن الثامن. حيث اأن �صيبويه والخليل يفكران في 
الكلمات ال في »الجذور«. حيث اأنه ال يوجد، في الم�صطلحية الم�صتعملة، 
اأن  باإمكانه  اإلى مفهوم »الجذر«. فمفهوم »االأ�صل«، الذي كان  ما ي�صير 
الحالة  اأي  للكلمة،  االأ�صلية  الحالة  على  عندهما  يدل  حيث  اإلى  ي�صير 

ال�صابقة على التغيرات ال�صوتية وال�صرفية التي قد تلحق بها.
898ه�(  �صنة  )المتوفى  المبرد  ل��دى  نجد  التا�صع،  ال��ق��رن  وف��ي 
عنده،  نالحظ،  اأننا  غير  الكلمات،  َتَكوُّن  ت�صور  في  نف�صها  الطريقة 
تطورًا في ا�صتعمال كلمة »اأ�صل«، الذي ا�صتعمله �صيبويه دائمًا في �صيغة 
لفظ  ي�صتعمل  فالمبرد  ذكرناه.  اأن  لنا  �صبق  ال��ذي  وبالمعنى  المفرد، 
ر عنه بقيمة نعتية اأم ال،  »االأ�صل«، باعتباره نعتًا لكلمة الحرف، �صواء ُعبَّ
»اأ�صول«  اأ�صبحت كلمة  »اأ�صليًا«؛  وقد  وذلك لي�صف حرفًا معينًا بكونه 

ب�صيغة الجمع مرادفة ل� »اأ�صلي« الذي اأ�صحى يرى النور. 
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نف�صها  النظريات  نجد  العا�صر،  القرن  من  االأول  الن�صف  وف��ي 
والم�صطلحية نف�صها، لدى النحاة من مثل ابن ال�صراج )المتوفى �صنة 
928ه�( والزجاجي )المتوفى �صنة 951ه�(. اإال اأن نظريات جديدة  تتعلق 

بالعالقة بين تجميع الحروف وداللتها قد ظهرت في الن�صف الثاني من 
القرن العا�صر، لدى النحوي ابن جني )المتوفى �صنة 1001ه�( والمعجمي 

ابن فار�ض )المتوفى �صنة 999ه�(.
من  حرف  كل  لتعني  »اأ�صل«  كلمة  ا�صتعمال  جني  ابن  وا�صل  فقد 
على  كذلك  يطبقه  اأنه  اإال  معينة،  كلمة  ن  ُتكوِّ التي  »االأ�صلية«  الحروف 
تجميع الكلمات التي ت�صكل »اأ�صا�ض« الكلمة. وهكذا، يحدد هذا المفهوَم 
على ال�صكل التالي: »االأ�صل عبارة، عند اأهل ال�صناعة عن الحروف التي 
»االأ�صل«  اإلى مفهوم  وبالنظر  فها«)8(.  الكلمة في كل مو�صع ت�صرُّ تلزم 
هذا، قام ابن جني بت�صنيف الكلمات: »اعلم اأن االأ�صماء التي ال زيادة 
واأ�صل  رباعي)9(،  واأ�صل  ث�الث�ي،  اأ�ص�ل  اأ�ص�ول:  ثالث�ة  على  تك�ون  فيها 
ثالثي  اأ�صلين،اأ�صل  على  تكون  فيها  زي��ادة  ال  التي  واالأفعال  خما�صي، 
م�و�ص�وع  في  الخ�ليل  ح�صاب�ات  ج�ني  اب��ن  اأع�اد  وق�د  رب��اع��ي«.  واأ�صل 
انطالقًا  واإنما  نها،  ُتكوِّ التي  الكلمات  انطالقًا من  ال  الح��روف،  ت�األي�ف 
من تجميعها ال غير، فالحظ اأن مجموعة ثالثية يمكنها اأن ت�صكل �صتة 
اأ�صول، جميعها م�صتعمل، واأن مجموعة رباعية قد ت�صكل اأربعة وع�صرين 
اأ�صال، ت�صتعمل منها اأربعة فقط، واأن مجموعة خما�صية قد ت�صكل مائة 

وع�صرين اأ�صاًل، ُي�صتعمل منها اأ�صل واحد ال غير)10(. 
يربط  وهو  الم�صتركة،  الداللة  ابن جنيعن  اأخرى، بحث  ومن جهة 
من  الم�صتخرجة  ال�صتة  االأ�صول  من  اأ�صل  كل  في  بالمعنى،  المجموعة 
»قول«،  لكلمة  المكونة  الثالثة  الحروف  فبخ�صو�ض  ثالثية.   مجموعة 

على �صبيل المثال، يقول ابن جني:
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»اإن معنى »ق و ل« اأين وجدت، وكيف وقعت، من تقدم بع�ض حروفها 
على بع�ض، وتاأخره عنه، اإنما هو للخفوف والحركة«)11(. 

ويقول بخ�صو�ض الحروف التي تتكون منها كلمة »كالم«:
»واأما »ك ل م « فهذه اأي�صا حالها، وذلك اأنها حيث تقلبت فمعناها 

الداللة على القوة وال�صدة«)12(. 
القوة  كما يعثر ابن جني، في المجموعة )ج ب ر(، على مفهومي 
وال�صدة؛ وفي مجموعة )ق �ض و(، على مفهومي القوة واالإجتماع؛ وفي 

مجموعة )�ض ل م(، على مفهومي االإ�صحاب والمالينة)13(.
للكلمات،  ا�صتقاقين  تمييز  اإلى  بابن جني  البحث  اأف�صى هذا  وقد 
يحددهما على النحو التالي: »فال�صغير.... كاأن تاأخذ اأ�صاًل من االأ�ص�ول 
واأم��ا  ومبانيه...  �صيغ�ه  اختل�فت  واإن  معانيه،  بين  فتج�مع  فتت�قراه 
اأ�صاًل من االأ�صول الثالثية، فتعقد عليه  اأن تاأخذ  اال�ص�تقاق االأكبر فهو 
وعلى تقاليبه ال�صتة معنى واحدا، تجتمع التراكيب ال�صتة وما يت�صرف 

من كل منها عليه«)14(.
»االأ�صل«   مفهوم  ظهور   مرة،  والأول  جني،  ابن  عند  نرى،  وهكذا، 
وفكرة وجود �صلة بين مجموعة معطاة من الحروف وداللة م�صتركة بين 

التاأليفات المختلفة الم�صتخرجة منها.
اأي�صًا مفهوم »االأ�صل« عند ابن فار�ض، وهو معجمي معا�صر  ونجد 
البن جني. اإال اأن االأ�صل، عنده، ال يعني االأ�صل ال�صوري، واإنما االأ�صل 
الداللي. اإذ يعتقد ابن فار�ض اأن تاأليفًا من الحروف يتوافر على مفهوم 
اأو عدة مفاهيم »اأ�صلية« يحاول ا�صتخراجها بعناية من كل تاأليف. ففي 
والق�صد  المرعى  هي:  اأ�صلية  مفاهيم  يميز  مثاًل،  ب(،  ب  )اأ  التاأليف 
والتهيوؤ، وفي التاأليف )اأ م م(، يفرز مفهوما اأوَل اأ�صليًا ين�صق اإلى اأربعة 
مفاهيم فرعية هي: االأ�صل والمرجع والجماعة والدين، وثالثة مفاهيم 
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اأخرى اأ�صلية هي:القيمة والحين والق�صد؛ وفي التاأليف )اأ ب ل(، يميز 
اأربعة مفاهيم اأ�صلية هي: االإبل واالجتزاء والثقل والغلبة)15(.

كما نجد، مرة اأخرى، لدى النحاة من قبيل ابن ع�صفور )المتوفى 
�صنة: 669ه�( واالأ�صتراباذي )المتوفى �صنة: 1023ه�(، في القرن الثالث 
ظهور  ونالحظ  االأ�صل،  والحرف  االأ�صل  الحالة  مفاهيم  ع�صر،نف�ض 
م�صطلح جديد لتف�صير �صفة االأ�صلي، ويتعلق االأمر بم�صطلح »االأ�صالة«. 
غير اأننا نلم�ض،على وجه الخ�صو�ض، تطور التفكير في مو�صوع نظريات 
اال�صتقاق، التي جددها ابن جني، وكذا العالقات الموجودة بين االأ�صل 

والفرع. 
كان  واإذا  االأ�صغر.  لال�صتقاق  تعريفين  ع�صفور  ابن  قدم  هكذا، 
التعريف االأول، في راأيه، هو تعريف النحاة العرب: »اإن�صاء فرع من اأ�صل 
يدل عليه نحو »اأحمر«، فاإنه  من�صاأ من »الحمرة«، وهي اأ�صل له وفيه داللة 

عليها«)16(، فاإن التعريف الثاني تعريف يقترب من تعريف ابن جني:
اأع�ني   - اال�ص�تقاق  م�ن  ال�صرب،  ل�ه�ذا  الجام�ع  »والح�د 
االأ�ص�غر - هو« عقد ت�صاريف تركيب، من تراكيب الكلمة، على 
»�صاربًا«  نحو ردك  اأو معنيين متقاربين. وذلك  واحد،  معنى 
اإل��ى معنى  واأم��ث��اَل ذل��ك  اب��ًا«  و»���ص��روب��ًا« و»ِم�صرابًا«  و»���ص��رَّ

واحد«)17(.
ويف�صر ابن ع�صفور لماذا اأعطيت  للفرع هذه الت�صمية، وذلك باأخذه 

كلمة »م�صتق« في معناها االأ�صلي الذي »تفرع«:
الأنك  االأ�صل،  منه  �صيغ  ال��ذي  للفرع،  فيقال  »الم�صتق«  واأم��ا 
لتخرج  الفرع،  ت�ص�تق  فكاأنك  الف�رع،  في  معنىاالأ�صل،  تط�لب 
هو  منه  والم�صتق  فيه.  م��دف��ون  االأ���ص��ل  وك���اأن  االأ���ص��ل،  منه 

االأ�صل«)18(. 
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وعلى االعترا�ض التالي:
»فاإن قيل: فكيف ي�صح اأن يقال في الفرع اإنه م�صتق من االأ�صل - اأي 

ماأخوذ منه -  واالأ�صل ال ينف�صل من الفرع؟«.
يرد ابن ع�صفور قائاًل:

»فالجواب اأن ذلك ي�صح، على جهة اال�صتعارة والمجاز. ذلك 
اأنه لما كان لفظ الفرع مبنيا من حروف االأ�صل، وكان معنى 
االأ�صل موجودا فيه، �صار لذلك كاأنه جزء من االأ�صل، واإن كان 

االأ�صل لم ينق�ض منه �صيء«)19(. 
غير اأن ابن ع�صفور يعترف بحدود اال�صتقاق في�صرح قائاًل: 

»وراأوا اأنه ال ينبغي اأن ُي�صم، من ذلك، اإال ما كان الجمع بينه 
اإلى  اللفظ  يكن وجه رجوع  لم  فاإن  وا�صحًا جدًا.  اأ�صله  وبين 
غيره بينا - بل التكلف فيه باد - وجب اأن يدعى اأنهما اأ�صالن، 

ولي�ض اأحدهما ماأخوذا من االآخر«)20(. 
ويقدم ابن ع�صفور »حمار« و»حمرة« كمثال  عن ذلك، اإذ من ال�صرر 

ردهما اإلى اأ�صل واحد. 
يعرفه كاالآتي  ابن ع�صفور  فاإن  االأكبر،  اال�صتقاق  اإلى  بالن�صبة  اأما 
»هو عقد تقاليب الكلمة كلها على معنى واحد«، واإن اأ�صاف اأنه ال اأحد قد 

قال بذلك من النحاة  غير ابن جني)21(.
اإال  اأن اال�صتقاق االأكبر لم يكن له عند النحاة  وبالفعل، فاإنه يبدو 
الحقي�قة،  وفي  يذك�ره،  ال  االأ�ص�تراب�اذي  اأن  اإلى  نظرًا  القليل،  ال�صدى 
»ك�ون  ح�ص�به:  اأي  االأ�صغر،  اال�ص�تقاق  اإال  اال�ص�تقاق  من  يعرف  ال  فاإنه 
اأو كونهما ماأخوذت�ين من اأ�ص�ل  اإح�دى الكلمت�ين ماأخوذة من االأخ�رى، 

واح�د«)22(. 
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ب�صفة  تر�صخت  قد  ابن ع�صفور،  مع  اال�صتقاق،  نظرية  كانت  لقد 
)المتوفى  ال�صيوطي  النحوي  انكفاأ  ع�صر،  الخام�ض  القرن  وفي  نهائية، 

�صنة 1505ه�( على �صياغة تعريفات �صابقيه، م�صتعمال األفاظًا اأخرى.
فهو يحدد اال�صتقاق با�صتعماله الكلمات »�صيغة«، و»مادة«، و»هيئة«: 
اأ�صلية،  وم��ادة  معنى  اتفاقهما  مع  اأخ��رى  من  �صيغة  »اأخ��ذ 
االأ�صل،بزيادة  معنى  على  بالثانية  لُيدل  لها؛  تركيب  وهيئة 

مفيدة«)23(.
ال�صيوطي  ف��اإن  ب��ه،  الالحقة  والتطورات  االأ�صل  يخ�ض  فيما  اأم��ا 

يحددها كما يلي:
»فاالأ�صل .... يراد به الحروف المو�صوعة على المعنى و�صعًا 
اأوليًا. والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ين�صم 

اإليه معنى زائد على االأ�صل«)24(.
العرب  النحاة  لدى  »الجذر«،  مفهوم  حول  البحث  هذا  نهاية  وفي 
غير  يبدو  الم�صطلح  ه��ذا  اإن  القول  يمكننا  تمثيلية،  االأكثر  القدماء 
اأ�صل التي من المفرو�ض  منا�صب ليدل على ما يفهمه النحاة من كلمة 
ثالثة  راأينا،  كما  تغطي،  الكلمة  فهذه  الحقيقة،  وفي  تنقله.  اأن  فيها 
واأخيرًا  االأ�صلي،  الحرف  مفهوم  ثم  االأ�صلية،  الحالة  مفهوم  مفاهيم: 
االأخير،  المفهوم  وللتعبير عن هذا  االأ�صلية.  الحروف  مفهوم مجموعة 

يبدو اأن م�صطلح »اأ�صل« مف�صل على م�صطلح »الجذر«.
اإن مفهوم الجذر قد تاأتى من  كون الم�صتعربين االأوربيين االأولْين  
وطوما�ض   Pierre Kristen كير�صتن  بيير  ع�صر،  ال�صابع  ال��ق��رن  ف��ي 
بالالتينية،  التي و�صعاها  االأنحاء  Thomas Erpenius، في  اإيربينيو�ض 
radix  التي هي، بالفعل،  واحدة من مفاهيم  قد ترجما كلمة اأ�صل ب�  
هذه الكلمة التي يعرفها المعجمي ابن منظور بو�صفها »اأ�صفل كل �صيء«. 
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ويبدو، كما اقترح ذلك بروكلمان Brockelmann، اأن النحاة اليهود قد 
اأخذوا، هم اأي�صا، كلمة اأ�صل بالمعنى الذي تحمله كلمة »جذر«، وخا�صة 
منهم المعجمي االأندل�صي ابن جناح من القرن الحادي ع�صر الذي األف 

معجما عبريا �صماه: كتاب االأ�صول.
اللغات  دار�صي  ق  فرَّ الذي  النقا�ض  بخ�صو�ض  اأرى،  فاإني  وختامًا، 
ال�صامية حول مفهوم »الجذر« ، اأنه كان من المفيد التذكير براأي النحاة 

العرب القدماء في هذا المو�صوع. 
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)12( ابن جني، م�صدر �صابق ذكره، ج 1، �ض 17-13.
)13( ابن جني، م�صدر �صابق ذكره، ج 2، �ض 136-135.
)14( ابن جني، م�صدر �صابق ذكره، ج 2، �ض 134-133.

)15( ابن فار�ض، معجم مقايي�ض اللغة، من�صورات القاهرة،  ج 1، وما يليه.       
)16( ابن ع�صفور، الممتع في الت�صريف، من�صورا ت ف. قباوة، بيروت، 1970. ج 1، �ض41.

)17( ابن ع�صفور، م�صدر �صابق ذكره،  �ض 43.
)18( ابن ع�صفور، م�صدر �صابق ذكره، �ض 44.
)19( ابن ع�صفور، م�صدر �صابق ذكره، �ض 44.
)20( ابن ع�صفور، م�صدر �صابق ذكره، �ض 41.
)21( ابن ع�صفور، م�صدر �صابق ذكره، �ض 40.

)22( االأ�صتراباذي، �صرح ال�صافية، مطبوعات القاهرة، ج 2، �ض 334.
)23( ال�صيوطي، المزهر، مطبوعات القاهرة، ج 1، �ض 346.

)24( ال�صيوطي، االأ�صباه والنظائر، طبعة القاهرة، ج 1، �ض 57.





20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

65

جـــــذور

م�صطلح ال�صيغة

يف ال�صرف العربي قدمياً وحديثاً

جمال والزين)*(

توطئــــة:
ُتعدُّ »ال�صيغة« اأكثر الم�صطلحات ال�صرفية تداواًل في كتب ال�صرف 
من  نجم  كبير  غمو�ض  الزمها  تداولها  كثرة  مع  اأنه  اإال  وحديثًا،  قديمًا 
تداخلها مع عدد من الم�صطلحات التي زاحمتها في اال�صتعمال كالبناء 
والوزن والهيئة والمثال. هذا التداخل يثير في ذهن الباحث جملة من 
االأ�صئلة من قبيل: هل يتعلق االأمر ب�صرب من الت�صخم الم�صطلحي؟ اأم 
بتطور تاريخي لهذا الم�صطلح؟ اأم هو مجرد اختالف بين الدار�صين في 
توظيف م�صطلحات متقاربة للداللة على معنى واحد؟ بعبارة اأخرى: هل 

هذه الم�صطلحات مجرد مترادفات اأم بينها حدود معينة؟
اإن تحديد داللة م�صطلح ال�صيغة تحديدًا دقيقًا يميزه عما ُي�صاركه 
واال�صطالحية،  المعجمية  داللته  عند  الوقوف  يتطلب  م�صطلحات  من 
وتتبع ا�صتعماله في مظانه. وهذا اأمر ال ندعي تحقيقه في هذه المحاولة، 
واإنما �صنكتفي في هذه المقالة بالوقوف عند بع�ض الن�صو�ض واالأعمال 

التي تناولت م�صطلح ال�صيغة قديمًا وحديثًا.

)*(  أستاذ باحث في قضايا المصطلح العربي )المغرب(.
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1- تعريف ال�صيغة:
1-1 لغــــــة:

�صوغًا  ي�صوغه  ال�صيء  »�صاغ  يقال:  �صاغ،  فعل  م�صدر  ال�صيغة 
و�صياغة، و�صغته اأ�صوغه �صياغة و�صيغة و�صيغوغة: �صبكته«)1(. و»�صاغ 
ال�صيء ي�صوغه �صوغًا: هياأه على مثال م�صتقيم و�صبكه عليه.. ويقال: هو 
من �صيغة كريمة اأي من اأ�صل كريم. وهو مجاز نقله الزمخ�صري وابن 
عباد.. و�صاغ �صعرًا وكالمًا: و�صعه ورتبه.. ويقال: �صيغة االأمر كذا وكذا 

اأي: هيئته التي بني عليها«)2(.
فال�صيغة من حيث داللتها المعجمية �صبك على هيئة بترتيب معين، 
من  قريبة  الداللة  وهذه  منواله.  على  وُين�صج  ُيحتذى  ومثال  اأ�صل  وهي 

داللتها اال�صطالحية.

1-2 ا�صطالحاً:

عرفها �صاحب الكليات بقوله: »ال�صيغة هي الهيئة العار�صة للفظ 
وهي  بع�ض.  على  الحروف  بع�ض  وتقديم  وال�صكنات  الحركات  باعتبار 

�صورة الكلمة والحروف مادتها. واالأبنية هي الحروف وال�صكنات«)3(.
ال�صتعماله  االإ�صكال  �صلب  في  بنا  يلقي  ك��ان  واإن  التعريف،  ه��ذا 
ا�صتثمارها  اإ�صارات يمكن  م�صطلحي ال�صيغة والبناء )االأبنية(، يقدم 
التي هي  بين �صورتها  الكلمة  في  يميز  فهو  الم�صطلحين.  بين  للتمييز 
كيان  لها  المعنى  بهذا  فال�صيغة  الحروف.  هي  التي  ومادتها  ال�صيغة 
والبناء  ال��ح��روف.  وترتيب  وال�صكنات  الحركات  بتغير  يتغير  م�صتقل 
ح�صيلة تاأليف بين مادة الكلمة وحركاتها و�صيغتها. وكاأن ال�صيغة قالب 

مجرد والبناء تحقق له.
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عن  تك�صف  الن�صو�ض  ولندع  ما.  حكم  باإ�صدار  نت�صرع  اأن  نريد  ال 
البناء  خا�صة  الم�صطلحات  من  وغيرها  ال�صيغة  بين  العالقة  طبيعة 

والوزن)4(.

2- ال�صيغة بين القدماء والمحدثين:
بين  الترادف  بنوع من  ُت�ْصعر في ظاهرها  النحاة  اأقوال  اأن  الواقع 
»يقولون  اأنهم  الميداني  اأورد  فقد  الم�صطلحات.  من  وغيرها  ال�صيغة 
للبناء: مثال ووزن و�صيغة ووزان«)5(. وقد وردت هذه الم�صطلحات كاًل 
م�صطلحي  �صيبويه  ا�صتعمل  فقد  وال�صرف،  النحو  كتب  في  بع�صًا  اأو 
البناء والوزن في تعريفه للت�صريف فقال: »هو اأن تبني من الكلمة بناء 
لم تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء الذي بنته«)6(، كما 
ووردت  للفعل.  تعريفه  في  المثال  م�صطلح  البناء  جانب  اإلى  ا�صتعمل 
المتاأخرون  وظف  بينما  اأي�صًا.  المبرد  عند  الثالثة  الم�صطلحات  هذه 
المجردة  هيئاتها  ح�صب  االأف��ع��ال  ف�صنف  الهيئة،  مفهوم  كال�صكاكي 
عند  وال�صيغة  وال���وزن  البناء  ا�صتعمال  ات�صاع  وي��الح��ظ  وال��م��زي��دة. 
�صيبويه،  وظفه  كما  المثال  م�صطلح  ا�صتعمال  قل  بينما  المتاأخرين 
فاأ�صبحت عملية التمثيل تطلق على كيفية ا�صتعمال الميزان ال�صرفي)7(.
كثيرة هي الن�صو�ض التي ورد فيها م�صطلح ال�صيغة، لكننا �صنعتمد 
على ن�ض االأ�صتراباذي)8( في �صرح ال�صافية ليكون  منطلقًا للتمييز بين 
اأو ذاك  المعطى  يوؤكد هذا  اإياه مما  والبناء، مع�صدين  ال�صيغة والوزن 

بن�صو�ض اأخرى �صواء للقدماء اأو للمحدثين.
يقول االأ�صتراباذي: »المراد من بناء الكلمة ووزنها و�صيغتها هيئُتها 
التي يمكن اأن ي�صاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها 
المعينة و�صكونها مع اعتبار الحروف الزائدة واالأ�صيلة كل في مو�صعه، 
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د، وهي كونه على ثالثة  فرجل مثاًل على هيئة و�صفة ي�صاركها فيها ع�صُ
حركته  تعتبر  فال  االأخير  الحرف  واأم��ا  م�صموم  وثانيها  مفتوح  اأولها 
و�صكونه في البناء، فرجٌل ورجاًل ورجٍل على بناء واحد، وكذا َجَمٌل على 
البناء  االإعراب و�صكونه وحركة  االأخير لحركة  الحرف  َرَب الأن  بناء �صَ

و�صكونه«)9(.
فالمتاأمل في ن�ض االأ�صتراباذي ت�صتوقفه اأمور:

1 - الن�ض ال يقدم تعريفًا محددًا لم�صطلحات البناء والوزن وال�صيغة، 
يكتفي  بل  وت��رادف��ه��ا،  الم�صطلحات  ه��ذه  بتطابق  ي�صرح  ال  كما 
بالتاأكيد على اأنها تفيد هيئة الكلمة التي يحُكمها عدد من ال�صوابط 
الثالثة  الم�صطلحات  بين  العالقة  حول  ال�صوؤال  ليظل  القيود،  اأو 

مفتوحًا.
2 - يف�صل الن�ض القول في ال�صوابط التي تحدد هيئة الكلمة وهي:

- وجود لفظ نظير ي�صارك الكلمة في هيئتها: اإذ ال يمكن اأن يحظى 
بهذه الهيئة ال�صرفية اإال اللفظ الذي يمكن اأن ي�صاركه فيها غيره 
من االألفاظ. »واإنما قلنا )يمكن اأن ي�صاركها( الأنه قد ال ي�صاركها 

في الوجود كالِحُبك فاإنه لم ياأت له نظير«)10(.
- �صرورة ترتيب حروف الهيئة: الأنه اإذا تغير النظم والترتيب تغير 
الوزن. وقد مثل االأ�صتراباذي لذلك بلفظ )يئ�ض( الذي يتغير وزنه 

بتغير ترتيب حروفه )اأي�ض( فيتحول الوزن من َفِعَل اإلى َعِفَل.
اعتبار  قلنا  "واإنما  والزائدة:  االأ�صلية  الحروف  اعتبار  �صرورة   -
ل،  م مثاًل على وزن َفعَّ الحروف الزائدة واالأ�صلية الأنه يقال: اإن َكرَّ
اأْفَعل مع توافق الجميع في الحركات  اأو  وال يقال: على وزن فْعَلل 

المعينة وال�صكون«)11(.



جمال والزين
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

69

جـــــذور

لي�ض على  ِدْرَه��م  »وقولنا )كل في مو�صعه( الأن  المو�صع:  اعتبار   -
وزن ِقَمْطر لتخالف مو�صع الفتحتين وال�صكونين، وكذا نحو َبْيَطر 

مخالف ل�َصْرَيف في الوزن لتخالف مو�صع الباءين«)12(.
وال��وزن  البناء  لم�صطلحات  محددًا  تعريفًا  يقدم  لم  واإن  الن�ض   -  3
بينها.  للتمييز  ا�صتثمارها  يمكن  وا�صحة  اإ�صارات  يقدم  وال�صيغة، 
ي�صاركها فيه  اإ�صارة هي قوله: »فرجل مثاًل على هيئة و�صفة  واأول 
ع�صد«. فرجل وع�صد بناءان بدليل قوله: »فرجٌل ورجاًل ورجٍل على 
بناء واحد« وهذان البناءان ي�صتركان في هيئة و�صفة؛ وال�صفة هي 
الوزن ب�صريح قوله فيما بعد: »اعلم اأنه �صيغ لبيان الوزن الم�صترك 
الوزن«)13(.  لها  يقال  التي  بال�صفة  منت�صف  لفظ  ذكرنا  كما  فيه 
البناءان وهي كونهما  ي�صترك فيها  التي  الهيئة  ال�صيغة  فهل تكون 
على ثالثة اأولهما مفتوح وثانيها م�صمون دون اعتبار حركة الحرف 

االأخير و�صكونه؟
اإننا نبادر اإلى القول باأن االأ�صتراباذي ال يخلط في تعبيره بين هذه 
الم�صطلحات، واإنما ي�صتعمل كل م�صطلح بعينه في اأو�صاع بعينها. وهذا 

ما �صنو�صحه حين التمييز خا�صة بين البناء والوزن.
4 - ونت�صاءل اأخيرًا: ما المنطق المتحكم في ترتيب هذه الم�صطلحات 
في التعريف؟ بعبارة اأخرى: لماذا قدم االأ�صتراباذي البناء واأعقبه 
بالوزن ثم ال�صيغة؟ هل هو ترتيب اعتباطي؟ ولماذا لم يرد التعريف 
بهذا ال�صكل مثاًل: �صيغة الكلمة وبناوؤها ووزنها هيئتها...؟ اأو بهذا 
ال�صكل: وزن الكلمة و�صيغتها وبناوؤها...؟ اأو غيرهما من االحتماالت 

الممكنة في التقديم والتاأخير بين هذه الم�صطلحات؟
ثنائيات:  بين  العالقة  تحديد  يقت�صي  ال�صيغة  مفهوم  تحديد  اإن 

البناء والوزن، البناء وال�صيغة، ال�صيغة والوزن.
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1- البناء والوزن:

ي�ق�دم الن���ض ت�مي�زًا وا�ص�حًا ب�ين الم�ص�ط�ل�حي�ن، فاالأ�ص�تراب�اذي 
ال يخلط بينهما في تعبيره - كما �صبقت االإ�صارة - واإنما ي�صتعمل كل واحد 
م�صطلح  ي�صتعمل  نجده  الن�ض  اإلى  وبالعودة  محدد.  �صياق  في  منهما 
هيئة  لهما  لفظان  والنظيران  النظيرين؛  الحديث عن  �صياق  في  البناء 
الحديث عن نظم  �صياق  في  الوزن  ي�صتعمل  بينما  تام،  بناء  اأي  مكتملة 
وترتيب الحروف؛ والنظم والترتيب مرتبطان بالجانب ال�صوتي واإيقاع 
الكلمة الذي تتحكم فيه الحركات وال�صكنات. ولنا اأن نت�صاءل: لماذا عبر 
بالبناء بدل الوزن في قوله: »فرجٌل ورجاًل ورجٍل على بناء واحد« وكذا 
َرَب؟ ولماذا  َرَب« وِلَم لم يقل مثاًل: َجَمٌل على وزن �صَ »جَمٌل على بناء �صَ
ل«  م على وزن َفعَّ عبر بالوزن بدل البناء في قوله: »يِئ�ض على وزن َفِعل وَكرَّ

َل؟ ولم يقل على بناء فِعَل اأو بناء َفعَّ
لذا يوظف - كما  تعريفاته،  له منطق يحكم  االأ�صتراباذي  اأن  البد 
ا�صتعمال  �صياق  عن  ومختلف  محدد  �صياق  في  البناء  م�صطلح   - راأينا 
م�صطلح الوزن. فاإذا كنا اأمام هيئة لفظ اكتمل بنيانه باندماج مادته في 
�صيغته )كما هو الحال في رجل وع�صد( ا�صتعمل م�صطلح البناء، واإذا 
كنا اأمام �صورة �صوتية للفظ ا�صتعمل م�صطلح الوزن )كما هو الحال في 
ل(. ويت�صح هذا في تعليله اختالف وزن ِدْرَهم عن وزن ِقَمْطر  فِعل وَفعَّ
عن وزن �َصْريف في قوله: »الأن نحو درهم لي�ض على وزن قمطر لتخالف 
مو�صع الفتحتين وال�صكونين. وكذا نحو بيطر مخالف ل�صريف في الوزن 
لتخالف مو�صع الباءين«. فهذه االألفاظ )درهم، قمطر، بيطر، �صريف( 
اأبنية بالمعنى الم�صار اإليه اآنفًا الأنها مثل رجل وع�صد، لكن لما كان �صياق 
الكالم خا�صًا بجانبها ال�صوتي المرتبط بالحركات وال�صكنات وحروف 
المد ا�صتعمل م�صطلح الوزن بدل البناء. وبذلك يكون الوزن هو التحقيق 
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الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  اأن  �صك  وال  الم�صتركة.  للهيئة  ال�صوتي 
و�صع  حينما  الوزن  لم�صطلح  الداللة  هذه  ا�صت�صعر  قد  ال�صوتي  بح�صه 
علم العرو�ض، فتحدث عن اأوزان ال�صعر ولي�ض عن اأبنية ال�صعر اأو �صيغه، 
ال�صرفيون  ا�صتعمله  ال��ذي  نف�صه  الميزان  ي�صتعمل  اأن  اإذن  غرابة  وال 
ال�صعر  في  )فعل(  �صيغة  ا�صتعملت  فكما  وم�صتقاتها(.  )فعل(  )�صيغة 
ل�صبط اإيقاع االأ�صعار، ا�صتعملت هنا ل�صبط اإيقاع االألفاظ، ولذلك �صرح 
والحروف  الحركات  وترتيب  نظم  بتغير  يتغير  الوزن  باأن  االأ�صتراباذي 
تمامًا كما تتغير اأوزان ال�صعر بتغير النظم من بحر اإلى بحر اأو بما يطراأ 

على التفعيلة من زحافات وعلل.
2- ال�صيغة والبناء:

اأ�صل واحد. وهو بناء  اللغة: »الباء والنون والياء  جاء في مقايي�ض 
ال�صيء و�صم بع�صه اإلى بع�ض«)14( وقال الزبيدي: وقال الزبيدي: »يقال: 
بناه يبنيه َبْنيًا وُبْنيانا وِبْنَية وِبناية.. ويطلق البناء على المبنى كما يطلق 

على الج�صم«)15(.
ويتبين من االأ�صل الذي ا�صتق منه البناء اأنه مجموعة االأحرف التي 
ومبناها  وبناوؤها  الكلمة  و»بنية  كالج�صم.  متما�صكة  الكلمة  منها  تتكون 
األفاظ مترادفة، تعني كلها ذات اللفظ وتركيبه ومادته واأ�صوله، فللحرف 
مبناه وبنيته وبناوؤه ولال�صم والفعل كذلك. ولعل المق�صود من هذا التعبير 
هو عدة الحروف مع الهيئة التي تكون عليها. فبنية »نزل« تعني حروفه 
التي يتكون منها، والهيئة التي تنظم هذه الحروف من حركة اأو �صكون. 
ويظل للكلمة الواحدة معناها الذي و�صعت من اأجله حتى اإذا ما زيد في 
بنيتها اأو مبناها، اأو نق�ض منها تغير معناها ومدلولها اأو زاد مفهومها 
الكفوي  تعريف  ا�صتدعاء  اإلى  هنا  بحاجة  ولعلنا  اإليه«)16(.  ترمي  وما 
الذي مر بنا، والذي يميز فيه بين ال�صيغة باعتبارها �صورة للكلمة وهيئة 
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عار�صة للفظ تتغير بتغير الحركات وال�صكنات وترتيب الحروف، وبين 
الكلمة وحركاتها و�صكناتها.  التاأليف بين مادة  البناء باعتباره ح�صيلة 
فهي  م�صتقاًل،  كيانًا  لها  اأن  يفيد  للفظ  عار�صة  هيئة  ال�صيغة  فاعتبار 
ن�ض  المعنى  هذا  يع�صد  والذي  له.  مجردة  �صورة  واإنما  اللفظ  لي�صت 
البن ع�صفور االإ�صبيلي ي�صرح فيه بالتمييز بين ال�صيغة والبناء. يقول: 
»فاإذا قيل لك: ابِن من كذا مثل كذا فاإن معناه: ُفكَّ �صيغة هذه الكلمة 
ْع من حروفها االأمثلة التي �صئلَت اأن تبني مثلها باأن ت�صع االأ�صل في  و�صَ
مقابل االأ�صل والزائد في مقابل الزائد والمتحرك في مقابل المتحرك 
عندما  ب�صراحة،  يدعونا  فالن�ض  ال�صاكن«)17(.  مقابل  في  وال�صاكن 
نريد و�صع لفظ جديد على منوال لفظ قديم، اإلى اأن نفك �صيغة اللفظ 
القديم، اأي اأن نعزلها عن مادة اللفظ، ونولد على منوالها اأمثلة ونماذج 
جديدة من المادة اللغوية الجديدة. فال�صيغة بهذا المعنى بمثابة قالب 

تفرغ فيه المادة اللغوية الإنتاج األفاظ جديدة)18(.
هكذا ن�صتطيع اأن نميز بين �صيغة اللفظ اأي �صورته المجردة وبين 
بنائه اأي هيئته المحققة من ان�صهار مادته اللغوية في �صيغته ال�صرفية. 
وال يعني هذا الكالم باإطالقه ما قد يفهم منه من اأن لكل لفظ من األفاظ 
منواله  على  ُتن�َصج  قالبًا  تكون  اأن  يمكن  به  خا�صة  �صيغة  العربية  اللغة 
األفاظ على �صاكلته، بل هناك من االألفاظ ما ال �صيغة له واإن كان له بناء، 
ومعنى هذا اأن البناء اأعم من ال�صيغة، فلكل �صيغة بناء ولي�ض لكل بناء 
ام ح�صان، حينما ميز فيما ا�صطلح عليه بمباني  �صيغة. وقد و�صح هذا تمَّ
التق�صيم بين ما يرجع منها اإلى اأ�صول ا�صتقاقية وما ال يرجع اإلى هذه 
االأ�صول، ذلك »اأن ما يرجع من هذه المباني اإلى اأ�صول ا�صتقاقية فاإنه 
يتفرع اإلى مبان فرعية ي�صمها المبنى االأكبر، وكل مبنى من هذه المباني 
الفرعية قالب ت�صاغ الكلمات على قيا�صه ي�صمى ال�صيغة ال�صرفية. ومن 
هنا راأينا طائفة من ال�صيغ تقع مباني متفرعة عن المبنى االأكبر وهو 
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اال�صم، وطائفة تقع فروعًا على المبنى االأكبر وهو ال�صفة، وطائفة ثالثة 
ال�صيغ  �صيغة من هذه  وكل  الفعل.  وهو  االأكبر  المبنى  على  فروعًا  تقع 
الفروع تعبر عن معنى فرعي منبثق عما يفيده المبنى االأكبر من معنى 
اأ�صول  اإلى  اأما ما ال يرجع  والفعلية.  والو�صفية  تق�صيمي عام كاال�صمية 
والظرف  الخوالف  واأكثر  ال�صمير  وهو  التق�صيم  مباني  من  ا�صتقاقية 

واالأداة، فمبانيها هي �صورها المجردة اإذ ال �صيغ لها«)19(.
اإن كل  اإذ  بناء على ذلك »تمثل ال�صيغة االأ�صماء المعربة واالأفعال 
اأما االأ�صماء المبنية كال�صمير وا�صم  اأوزانه الخا�صة به.  واحد منها له 
االإ�صارة وا�صم المو�صول واالأفعال الجامدة وكذلك الحروف فلي�صت كلها 
وهو  والبناء،  ال�صيغة  بين  اآخر  فارق  وثمة  اأبنية«)20(.  واإنما هي  �صيغًا 
بالداللة ال�صناعية  اأو ما �صماه ابن جني  لها معنى وظيفي  اأن ال�صيغة 
على  دل  واإن  فهو  البناء  اأما  اللفظ.  �صيغة  ت�صمرها  التي  الداللة  وهي 
معنى وظيفي فاإنما يدل عليه بمادته اأو بداللته اللفظية على حد تعبير 
فلما  �صيغته.  اأو  قالبه  عليها  يدل  كما  بداللة �صناعية  ولي�ض  ابن جني، 
الأنه  �صيغة  بكونه  يو�صف  اأن  ي�صتحق  لم  قالبه  اأو  �صيغته  داللة  �صقطت 

حينئذ و�صف ال معنى له)21(.
3- ال�صيغة والوزن:

واأن  مجرد  �صرفي  قالب  ال�صيغة  اأن  اإل��ى  �صبق  فيما  خل�صنا  لقد 
يعتبر  االأ�صتراباذي  اأن  اإلى  واأ�صرنا  الكلمة،  لهيئة  �صوتي  تحقق  ال��وزن 
الوزن مجرد �صفة ت�صترك فيه االألفاظ التي جاءت على �صيغة واحدة. 
يقول: »اعلم اأنه �صيغ لبيان الوزن الم�صترك فيه كما ذكرنا لفظ مت�صف 
جميع  اأوزان  معرفة  في  ذلك  وا�صتعمل  ال��وزن،  لها  يقال  التي  بال�صفة 
ر وَخَرج، اأي هو على �صفة  َرَب على وزن َفَعَل وكذا َن�صَ الكلمات. فقيل: �صَ

يت�صف بما َفَعل«)22(.
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وحتى ال تلتب�ض داللة الوزن، نبه االأ�صتراباذي اإلى اأن َفَعل لي�صت هي 
الهيئة الم�صتركة، »ولي�ض قولك َفَعل هي الهيئة الم�صتركة بين الكلمات 
الأننا نعرف �صرورة اأن نف�ض الفاء والعين والالم غير موجودة في �صيء 
من هذه الكلمات المذكورة، فكيف تكون الكلمات م�صتركة في َفَعل؟ بل 
تلك  بخالف  فقط.  الم�صتركة  للهيئة  محاًل  ليكون  م�صوغ  اللفظ  هذا 
فلما  المعلومة،  لمعانيها  بل �صيغة  الهيئة  لتلك  ت�صغ  لم  فاإنها  الكلمات 

كان المراد من �صوغ َفَعل الموزون مجرد الوزن �صمي وزنًا«)23(.
معلومة  معان  على  للداللة  ت�صاغ  التي  الكلمات  بين  يميز  فالن�ض 
للهيئة الم�صتركة وبين الوزن الذي هو مجرد �صفة للكلمات ومحل للهيئة 
الم�صتركة. وهو واإن لم يحدد طبيعة هذه ال�صفة اأو المحل، اإال اأنه حدد 
وظيفتها وهي التمييز بين الحروف االأ�صول والزوائد بناء على ما يطراأ 
بين  الغر�ض من  لهذا  َفَعَل  لفظ  اختير  »واإنما  تغيرات،  الهيئة من  على 
�صائر االألفاظ الأن الغر�ض االأهم من وزن الكلمة معرفة حروفها االأ�صول 
وما زيد فيها من الحروف وما طراأ عليها من تغيرات لحروفها بالحركة 
بالميزان  ت�صميته  على  ال�صرف  علماء  درج  ولذلك  وال�صكون«)24(. 

ال�صرفي الأنه مقيا�ض توزن به الكلمات.
ال�صرفية  »فال�صيغة  ال�صرفية،  ال�صيغة  الوزن عن  يتميز  من هنا 
اللغوية  المادة  ال�صرفيون  التي ي�صب فيها  القوالب  مبنى �صرفي يمثل 
ليدلوا بها على معان مختلفة ومحددة لما يدور في خلدهم وما تتفتق عنه 
به  يناط  �صرفي  مبنى  فهو  ال�صرفي  الميزان  اأما  واأفكارهم.  اأذهانهم 
اأمر بيان ال�صورة ال�صوتية النهائية التي اآلت اإليها المادة اللغوية«)25(. 
ويت�صح الفرق بينما ب�صكل جلي عندما يعمد ال�صرفيون اإلى وزن االأفعال 
ِرُب على وزن  َرَب َي�صْ المعتل من قبيل »وقى«. فهذا الفعل هو من باب �صَ
النهائية »ق«. ولو  اإذا �صرف في �صيغة االأمر تكون �صورته  َيْفِعُل،  َفَعَل، 
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طلب منا اأن نزن هذا الفعل لقلنا اإنه على وزن »ِع« الأننا بب�صاطة قابلنا 
ما تبقى من مادته االأ�صلية، وهو عينة بما يقابله وهو عين �صيغة االأمر 
»افِعْل«، ولو �صئلنا عن �صيغته الأجبنا دون تردد باأن �صيغته هي »اْفِعْل«. 
فال�صورة النهائية للفعل »ِق« تمثل الميزان وال تمثل ال�صيغة)26(. وبهذا 
يت�صح الفرق بين ال�صيغة باعتبارها قالبًا �صرفيًا وبين الوزن باعتباره 
وتجدر  ال�صرفي.  القالب  في  المفرغة  اللغوية  للمادة  �صوتية  �صورة 
َرب على وزن  االإ�صارة اإلى اأن ال�صيغة قد تكون مطابقة للوزن كما في �صَ
ال�صيغة  »فتكون  »ِق«،  االأمر  فعل  في  الحال  هو  كما  يختلفان  وقد  َفَعَل. 
مطابقة للوزن عندما يتعلق االأمر بالوزن االأ�صلي للكلمة اأي الوزن الذي 
يرتبط باأ�صل الو�صع، وتختلف عنه عندما يراد به الوزن ال�صوتي الممثل 

للمظهر النطقي للبناء«)27(.
لقد حاولنا اأن نك�صف طبيعة العالقة بين م�صطلحات البناء والوزن 
وال�صيغة، متتبعين ا�صتعمالها كما وردت في بع�ض ن�صو�ض النحاة، فتبين 
اأن هوؤالء لم يولوا اهتمامًا خا�صًا لتعريف هذه الم�صطلحات، لكنهم في 
وال�صيغة بمعنى واحد  والوزن  البناء  ي�صتعملوا م�صطلحات  لم  المقابل 

واإن كانت داللتها متقاربة، ويعزى غياب التعريف الأ�صباب منها)28(:
- اعتقادهم اأن معانيها وا�صحة وبذلك ال تحتاج اإلى تعريف.

- اهتمامهم بالجانب التطبيقي.
- اعتمادهم على التمثيل في تحديدها.

- تقارب معانيها يجعل اأحدها تعريفًا لالآخر.
كما خل�صنا اإلى اأن هذه الم�صطلحات الثالثة تمثل ثالث م�صتويات 
داللة  ي�صمر  قالب  فال�صيغة  الكلمة.  هيئة  لت�صكل  وتتكامل  تتداخل 
�صناعية. هذا القالب يفرغ فيه االإن�صان العربي مادة لغوية لي�صوغ بها 
اأو  المفهوم  ما عبر عن ذلك  ف��اإذا  راودت��ه في ذهنه.  فكرة  اأو  مفهومًا 
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ووزنًا  خا�صًا  جر�صًا  واأك�صبها  �صوتيًا  رداءً   ال�صيغة  األب�ض  الفكرة  تلك 
اللفظ في  يتولد  ال�صوتي  القالب  اللغوية في  المادة  وباإفراغ  به،  تعرف 
هيئته النهائية مكتمل البنيان. فالبناء اإذن ح�صيلة تاأليف ت�صكل ال�صيغة 
�صورته المجردة وي�صكل الوزن تحققه ال�صوتي. وبهذا نفهم لماذا قدم 

االأ�صتراباذي البناء فالوزن ثم ال�صيغة.
والم�صطلحات  ال�صيغة  ا�صتعمال  ف��ي  اال���ص��ط��راب  اأن  ال��واق��ع 
الم�صاِرَكة لها ال ت�صعر به ن�صو�ض القدماء فح�صب، بل اإن تعريفات كثير 
االأوزان  فقد عرفها �صاحب معجم  ذاته.  المنحى  تنحو  المحدثين  من 
عرفها  كما  ال�صرفي«)29(،  ميزانها  الكلمة  »�صيغة  بقوله:  ال�صرفية 
ت�صتعمل في مجال  والبناء، وغالبًا ما  ال�صكل  »ال�صيغة هي  بقوله:  اآخر 
ت�صغير.  �صيغ  وُفَعيعيل  وُفَعيِعل  َفعيل  فيقال:  االأحكام،  من  المقي�صات 
ويقال في فاِعل من َفَعل �صيغة ا�صم الفاعل، واأوزان ا�صم الزمان والمكان 
اإذن  فال�صيغ  مدلوالتها...  لها  قيا�صية  �صيغًا  تعتبر  الميمي  والم�صدر 
عبارة عن اأبنية مقي�صة في االأكثر ولها اأوزانها التي ال تتخلف في عمومها 
وغالب اأمرها«)30(، وجاء في المعجم الو�صيط: »�صيغة الكلمة الحا�صلة 
التمييز  الدار�صين  اأحد  حاول  وقد  وحركاتها«)31(،  ترتيب حروفها  من 
بين الوزن وال�صيغة فخ�ضَّ باب االأفعال باالأوزان وباب االأ�صماء بال�صيغ، 
وهو اإجراء يرمي من ورائه �صاحبه مجرد اأمن اللب�ض بين الم�صطلحين 
اأ�صا�ض علمي كما ي�صرح بذلك في قوله: »نريد  ولي�ض فرقًا قائمًا على 
ونريد  ورباعية  ثالثية  من  االأفعال  اأب��واب  موازينها  اأو  العربية  ب��اأوزان 
للب�ض  اأمنًا  والمعنيين  اللفظين  بين  وميزنا  االأ�صماء...  اأوزان  ب�صيغتها 

واإال فال فرق بينهما«)32(.
ومع هذا اال�صطراب الحا�صل في تعريف ال�صيغة، ال يخلو الدر�ض 
لمفهوم  تناولها  في  بالجدة  تميزت  مقاربات  من  الحديث  الل�صاني 
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بع�ض  اإلى  اأ�صرنا  التي  ح�صان،  تمام  مقاربة  وتعد  ال�صرفية.  ال�صيغة 
ال�صيغة،  مفهوم  في  النظر  الإع��ادة  الهامة  المحاوالت  اإح��دى  معالمها 
وتقع  قيا�صها  على  الكلمات  ت�صاغ  قوالب  هي  عنده  ال�صرفية  فال�صيغ 
مباني متفرعة عنا لمباني التق�صيمية الكبرى)33( اال�صم وال�صفة والفعل 
ال  اإذ  االأخ��رى،  التق�صيمية  المباني  اأو  الكالم  اأق�صام  من  غيرها  دون 
وال  في عمومها  للخوالف  وال  – لل�صمير  االإ�صارة  �صبقت  – كما  �صيغة 
للظروف وال لالأوزان االأ�صلية الأنها ال ترجع اإلى اأ�صول ا�صتقاقية كما هو 
الحال بالن�صبة لال�صم وال�صفة والفعل. وهو بهذا يميز بين ال�صيغة التي 
كل  ي�صمل  الذي  البناء  وبين  اال�صتقاقية  االأ�صول  بالمباني ذات  تخت�ض 
األفاظ اللغة. وكل �صيغةمن هذه ال�صيغ ال�صرفية )ال�صيغ الفروع( تعبر 
ام ح�صان عن معنى فرعي منبثق عما يفيده المبنى االأكبر من  ح�صب تمَّ
اإن معاني ال�صيغ  معنى تق�صيمي عام كاال�صمية والو�صفية والفعلية. بل 
في  نراها  التي  والمبالغة  والتف�صيل  وال�صيرورة  والطلب  كالمطاوعة 
ال على الترتيب هي فروع على معاني التق�صيم  اْنَفَعل وا�ْصَتْفَعل واأْفَعْل وفعَّ
وقد عد  يدل على معنى وظيفي.  قالب �صرفي  ال�صيغة  اأن  ومعنى هذا 
باعتبارها  واإنما  ال�صرفي،  التحليل  من  ج��زءًا  ال�صيغة  ح�صان،  تمام 
مبنى �صرفيًا البد من النظر اإليها على اأنها تلخي�ض �صكلي لجمهرة من 
الف�صحى كل  باللغة  المتكلمين  األ�صنة  ترد على  لها  العالمات ال ح�صر 
يوم بل في كل ثانية من كل دقيقة من �صاعة. وهذه العالمات المنطوقة 
مغايرة لبنية ال�صيغة، فال يتحقق بينهما التوازي المتوقع من حيث عدد 
الحروف ون�صق الحركات. وقد مثل لذلك - كما اأوردنا �صلفًا - ب�صيغة 
النهائية  توؤول في �صورتها  التي  »وقى«  المعتل  الفعل  )اْفعْل( من  االأمر 
اإلى »ِق« على وزن »ِع«. وهذا ما جعل تمام ح�صان، ي�صر على التفريق بين 
وبين  �صرفي(  )مبنى  وهي  ال�صيغة  بين  »التفريق  اإذ  والوزن،  ال�صيغة 
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يكون  ما  االأهمية  له من  تفريق هام جدًا  �صوتي(  وهو )مبنى  الميزان 
منها للتفريق بين علمي ال�صرف واالأ�صوات«)34(. وبناء على ذلك، األقى 
تمام ح�صان، على عاتق ال�صيغة ال�صرفية بيان المبنى ال�صرفي الذي 
ينتمي اإليه المثال، واأناط بالميزان ال�صرفي اأمر بيان ال�صورة النهائية 
التي اآل اإليها المثال، واقترح اأن يراعي التحليل ال�صرفي ظواهر االإعالن 
واالإبدال كما راعى ظواهر النقل والحذف. مخالفًا بذلك مذهب القدماء 
الناجم عن  المثال  و�صكل  ال�صكل  بين  بالفرق  يحفلوا  لم  اإذ  التمثل  في 

االإعالل اأو االإبدال. وقد اأو�صح ذلك من خالل الجدول التالي:

نالحظ من خالل الجدول اأن ا�صتخرج واأكرم وهما مثاالن �صحيحان 
�صيغتهما  اختلفت  واأق��ام  ا�صتخار  لكن  وزنهما،  مع  �صيغتهما  تطابقت 
ال�صرفية عن وزنهما نتيجة االإعالل الذي وقع في حرفهما المعتل. وهذا 
اأحيانًا  اأن ال�صيغة والوزن قد يتطابقان  اإليه �صابقًا من  اأ�صرنا  يوؤكد ما 

وقد يختلفان اأحيانًا.
في  لل�صيغ  تناوله  يح�صر  لم  ح�صان،  تمام  اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر 
الجانب ال�صرفي المح�ض، بل اأفا�ض في الحديث عن دورها في توليد 
والم�صطلحات مثيرًا ق�صية محدوديتها في مقابل المحدودية  االألفاظ 
المفاهيم العلمية، داعيًا اإلى �صرورة خلق �صيغ جديدة تمكن من اإثراء 

العربية وتطويرها.

الميزان العالمة المبنى المعنى
الطلب
الطلب
التعدية
التعدية

ا�صتْفَعل
ا�صَتْفَعل

اأْفَعل
اأْفَعل

ا�صتخرج
ا�صتخار

اأكرم
اأقام

ا�صتْفَعل
ا�صَتَفال

اأْفَعل
اأَفال
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من  لل�صيغة  ت�صوره  ف��ي  انطلق  فقد  ال�صغرو�صني،  اإدري�����ض  اأم��ا 
اإطار  في  بالجذر  عالقتها  في  ال�صيغة  اإلى  ينظر  حديث  ل�صاني  ت�صور 
اأحد  يرى  االإطار  وفي هذا  وال�صيغة.  الجذر  بفر�صية  عليه  ا�صطلح  ما 
مبداآن  وال�صيغة  الجذر  اأن   )Cantineau )كانتينو  الت�صور  هذا  رواد 
القا�صم  يمثل  الجذر  اأن  فكما  ال�صامي.  المعجم  اأ�صا�صهما  على  ينتظم 
الم�صترك بين الكلمات باعتباره العن�صر ال�صامتي المتكرر في الكلمات 
التي ت�صترك في مفهوم )مثال: َقَتَل، َقْتل، ِقْتَلة، َقاِتل هي األفاظ تنتمي 
اإلى مجموعة ت�صترك في معنى مت�صمن في الجذر ق ت ل(، فاإن ال�صيغة 
اأي�صًا تمثل القا�صم الم�صترك لكلمات لها الجذر نف�صه لكنها ت�صترك في 
�صيغة واحدة )مثال: اأبي�ض واأحمر واأزرق واأ�صود هي األفاظ م�صتركة في 
�صيغة دالة على �صفة للون مفرد مذكر(. واعتبر ال�صيغة �صاأنها في ذلك 
�صاأن الجذر دلياًل ل�صانيًا له وجه دال ووجه مدلول)35(. وركز )كانتينو( 
يقوم  ال�صامي  المعجم  اأن  موؤكدًا  المفهومين  بين  التقاطع  عالقة  على 
واأن كل كلمة قابلة  ن�صق الجذور ون�صق ال�صيغ  ن�صقين متقاطعين:  على 
للتحليل وفق هذين الن�صقين ممثاًل لذلك بلفظ اأبي�ض الذي ينتمي من 
جهة اإلى الجذر )ب ي �ض( الذي يعبر عن المفهوم العام للفظ اأبي�ض، 
ومن جهة اأخرى اإلى ال�صيغة )اأْفَعْل( التي تعبر عن �صفة اللون للمفرد 
بو�صوح  يميز  المزدوج  الن�صق  هذا  اأن  اإلى  )كانتينو(  وخل�ض  المذكر، 
ا�صتعمال  اإل��ى  األفاظها  ال�صتقاق  تلجاأ  ما  ن��ادرًا  التي  ال�صامية  اللغات 
الت�ص�غير  �صي�غة  مث�اًل  ن�ص�ت�ق  اأن  نري�د  فحي�نما  واللواحق.  ال�صوابق 
الفرن�صية  في  الحال  هو  كما  الحقة  ن�صيف  ال  فاإن��نا  »ق��ط«،  ك�ل�مة  من 
الجذر )ق ط ط( وعلى منوال �صيغة  ننطلق من  بل   ،)chat-chaton(
لها جدع مختلف تمامًا  التي  »ُقَطْيط«  ن�صتخرج كلمة  الت�صيغر )ُفَعْيل( 
عن جدع »ِقط«. وتبين هذه الطريقة الماألوفة الكيفية التي ُي�صتخدم بها 

الن�صق)36(.
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ويلخ�ض ال�صغرو�صني، هذا الت�صور بقوله: »وت�صترك الكلمة العربية 
ال�صائتي  القالب  هي  وال�صيغة  الجذر.  في  ت�صترك  كما  ال�صيغة  في 
الذي تتحرك به �صوامت الجذر فت�صبح ا�صمًا اأو فعاًل اأو �صفة اأو ت�صير 
مفردًا اأو جمعًا اأو م�صغرًا اأو مكبرًا.. اإلخ. واإذا كان الجذر يمثل المفهوم 
ولل�صيغة  الكلمة.  اإليها  تنت�صب  التي  الف�صيلة  تمثل  فال�صيغة  المعجمي 
التناظر  للجذر وجهان: دال ومدلول«)37(. وقد حاول ر�صد عالقة  كما 
والتقاطع بين المفهومين من خالل نماذج. فكما توجد في العربية جذور 
الجذر )ج م ل(، وهو »مجموعة  قبيل  اللفظي من  الم�صترك  من نمط 
َجَمل  منه  اإذ  واحدًا«)38(  ج��ذرًا  ال  ج��ذورًا  الظاهر  في  تمثل  �صوامت 
َجُمَل وبمعنى  المذاب، ومنه  وال�صحم  الغليظ،  الحيوان، والحبل  بمعنى 
مثل  فقالب  اللفظي  الم�صترك  من  ال�صيغ  تخلو  ال  كذلك  جمياًل.  �صار 
)�ض َ– �ض ِ– �ض(/ )فاع�ل( ح�ص�ب ال�صياق يمكن اأن يكون �صيغة لف�عل 
اِرْب اأو ل�صفة �صبيهة دالة على الثبوت والدوام مثل: َعاِلم  االأمر مث�ل: �صَ
اأو على الزوال مثل: َذاِهب اأو ح�صب الترتيب على الما�صي اأو الحال اأو 

اال�صتقبال)39(.
وهذا الت�صور مخالف لت�صور القدماء لل�صيغة. فهي عندهم »تمثل 
كل مكونات الكلمة اأكانت اأ�صواًل اأم زوائد وال تعد حركة الحرف االأخير 
في الكلمة من ال�صيغة اأو البناء، وتتغير ال�صيغة كلما طراأ على ترتيب 
الحروف اأو الحركات اأو ال�صكنات تغير. وت�صتعمل الفاء والعين والالم في 
ال�صيغة لتمثيل الهيئة الم�صتركة وتِرد على هذه الحروف زيادات وتحل 
بها حركات و�صكنات ويتكون من كل ذلك قالب هو الوزن اأو ال�صيغة«)40(.
وبالغيين  و�صرفيين  نحاة  القدماء  مقاربة  اأن  ال�صغرو�صني،  ويرى 
تن�صطر  فالكلمة  اللغوية.  للظاهرة  خطي  غير  ت�صور  على  يقوم  للكلمة 
اإلى مادة و�صيغة، حيث تعك�ض الحروف المادة التي تمثل الفكرة العامة 
بينما تحدد الحركات هذه الفكرة تحديدًا دقيقًا وذلك ح�صب ال�صياق. 
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اَرَب و�صاِرٌب و�صاِرْب. وينتقد  اأَ�َصد واأُ�ُصد وبين �صَ فالحركات تميز بين 
والك�صرة  الفتحة  يعتبرون  اإذ  للحركات  القدماء  ت�صور  ال�صغرو�صني، 
وال�صمة زوائد يلحقن الحرف ليو�صل اإلى التكلم به وحروف العلة روابط 
بين حرف الكلمة بع�صها ببع�ض ولوالها لم تن�صق)41(. »وينتج عن هذا 
ولهذا  ال��ح��روف،  بين  الربط  عند  تقف  الحركات  وظيفة  اأن  الت�صور 
تربط  ولكونها  فقط  لمواقعها  و�صُيوؤبه  وظيفة  لجر�صها  يكون  ال  �صوف 
ي�صتمده  الذي  للت�صور  مغاير  �صك  ال  الت�صور  وهذا  الحروف«)42(  بين 
ال�صغرو�صني، من الل�صانيات الحديثة والذي يرى ال�صغية مجموعة من 
تخلل  عن  تنتج  »الكلمة  يجعل  مما  �صائتي  قالب  �صكل  تاأخذ  الحركات 

حروف المادة لحركات ال�صيغة وهذا ما ي�صمى اال�صتقاق«)43(.
القدماء  وت�صور  ال�صغرو�صني،  ت�صور  بين  التباين  يقت�صر  ل��م 
ال�صيغ  التق�صي والبحث عن  اإلى منهج  حول مفهوم ال�صيغة، بل امتد 
بالمنهج  متو�صلين  وال�صماع  الرواية  القدماء على  اعتمد  وقد  المقبولة. 
»ف�صيبويه  ذل��ك.  في  اأدوات��ه��م  اختلفت  واإن  واالإح�صائي  اال�صتقرائي 
والزبيدي وابن ال�صراج والجرمي وابن خالويه وابن القطاع وال�صيوطي، 
عملوا على اإح�صاء ال�صيغ عبر االأمثلة المح�صل عليها عن طريق الرواية 
وال�صماع، اأما الخليل وابن دريد وابن فار�ض فاختاروا االإح�صاء الح�صابي 
االأفعال في  اأبنية  المنهج من ح�صر  التجريدي«)44(. ولقد مكنهم هذا 
ب�صع وع�صرين بناء موزعة على بين االأفعال الثالثية والرباعية المجردة 
منها والمزيدة، لكن في مقابل ذلك لم ي�صعفهم في االإحاطة بكل اأوزان 
منهم  الالحق  اأن  كيف  راأينا  ولذلك  وتنوعها،  لكثرتها  وذلك  االأ�صماء 
الذي جمع في  ال�صيوطي  ال�صابق. ويج�صد ذلك قول  ي�صتدرك فيها عن 
المزهر ح�صيلة �صبعة قرون من اال�صتقراء المتوا�صل بدءًا من �صيبويه. 
القطاع  بابن  المعروف  ال�صعدي  الح�صن علي بن جعفر  اأبو  »قال  يقول: 
في كتابه االأبنية: قد �صنفت العلماء في اأبنية االأ�صماء واالأفعال واأكثروا 
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منها، وما منهم من ا�صتوعبها. واأول من ذكرها �صيبويه في كتابه، فاأورد 
اأورد  اأتى به، وكذلك  اأنه  اأمثلة، وعنده  لالأ�صماء ثالثمائة مثال وثمانية 
اأمثلة  اأبوعمرو الجرمي  اأبو بكر بن ال�صراج اثنين وع�صرين مثااًل، وزاد 
ي�صيرة، وزاد ابن خالويه اأمثلة ي�صيرة. وما منهم اإال من ترك اأ�صعاف ما 
ذكر. والذي انتهى اإليه و�صعنا، وبلغ جهدنا بعد البحث واالجتهاد وجمع 

ما تفرق في تاأليف االأئمة األف مثال ومائتا مثال وع�صرة اأمثلة«)45(.
دفعًا  الدار�ض  »يدفع  القدماء  عند  المعتمد  المنهج  اأن  والوا�صح 
اأو ذاك  ال��راوي  بها هذا  ياأتي  قد  وراء �صيغ  �صعيًا  يتناهى  ال  اإلى بحث 
من  يجعل  مما  الر�صيد  لهذا  نهاية  نقطة  الإيجاد  �صمان  اأي  انعدام  مع 
البحث ال�صرافي بحثًا احتماليًا افترا�صيًا«)46(. في مقابل هذا المنهج 
الم�صتند اإلى ال�صماع والرواية والمت�صم باالختالف بين ال�صرفيين فيما 
هو �صماعي من ال�صيغ وما هو قيا�صي، واختالفهم اأحيانًا ب�صاأن �صيغة 
َفِعيل  اأن �صيغتها  د. منهم من يرى  �صيِّ المعتلة )مثل  الكلمات  كلمة من 
ى �صد ثغرات  ومنهم اأن �صيغتها َفْيِعل(، يقترح ال�صغرو�صني، نظرية تتوخَّ
اإلى  الما�صي �صماها فر�صية »ان�صطار الفتحة«)47(. وهي نظرية ت�صعى 

تحقيق ما يلي)48(:
- و�صع نموذج قادر على توليد كل ال�صيغ القاعدية في اللغة العربية التي 

يمكن تو�صيعها عبر اآليات الزيادة وتقوم مقام المتكلم ال�صليقي.
جانبي  من  العربية  في  الكلمة  ببناء  المتعلقة  ال�صيرورات  �صبط   -
ال�صواتة  في  اإليها  المتو�صل  النتائج  بم�صاعدة  وال�صواتة  ال�صرافة 

التوليدية.
النحاة  درا�صة  في  عالقة  ظلت  التي  الم�صاكل  لبع�ض  حلول  اقتراح   -

وخا�صة على م�صتوى الثالثي.
- تنظيم المعجم ومراقبة الدخيل.
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وقد ترتب عن هذه الفر�صية التمييز بين �صيغ اأ�صول واأخرى فروع 
هذه  اإطار  ففي  الم�صوتية.  التناوبات  �صبط  اإلى  �صعيها  اإلى  باالإ�صافة 
الفر�صية مثاًل »تتفرع اأبنية الثالثي عن الفتحة التي تتك�صف عن ك�صرة 
اأو �صمة«)49(. ويذهر ال�صغرو�صني، اإلى اأن �صيغة َفَعل �صيغة محايدة على 
اإلى �صمة  َفَعل االأول  اأ�صا�صها تتفرع باقي ال�صيغ، فاإذا ان�صطرت فتحة 
ك�صرة  اإلى  ان�صطرت  واإذا  وَنُد�ض،  �َصُبع  نحو:  َفُعل  على  �صنح�صل  فاإننا 
نح�صل على َفِعل نحو: َكِبد وَحِذر. واإذا طبقنا قاعدة اختال�ض الحركة 
ْعب. واإذا  العالية )حركة العين( فاإننا �صنح�صل على َفْعل نحو: َفْهد و�صَ
ان�صطرت فتحة ُفَعل اإلى �صمة نح�صل على ُفُعل نحو: ُعُنق، واإذا ان�صطرت 
اإلى ك�صرة نح�صل على ُفِعل. واإذا تم اختال�ض حركة العين ح�صلنا على 
واإذا  ِفُعل،  اإلى �صمة نح�صل على  ِفَعل  فتحة  ان�صطرت  واإذا  وُحْلو.  ُفْعل 
ان�صطرت اإلى ك�صرة نح�صل على ِفِعل نحو: اإبل. واإذا تم اختال�ض حركة 
العين ح�صلنا على ِفْعل نحو: ِجْذع وِنْك�ض. واإذا تجردت ال�صيغة من اأي 
حركة تبقى اأ�صول الجذر منفردة: )ف ع ل()50(. ومجموع هذه ال�صيغ 
اثنتا ع�صرة �صيغة منها اثنتان مرفو�صتان لكونهما تخرقان قيد الالتماثل 

كاالنتقال من الك�صرة اإلى ال�صمة اأو العك�ض، وهما: ُفِعل وِفْعل.
و�صيغ  الرباعي  �صيغ  مجموع  تح�صيل  تم  نف�صه،  المنوال  وعلى 
اللغة  في  التاأليف  لقيود  منها  يخ�صع  ما  على  االإبقاء  تم  ثم  الخما�صي، 

العربية وا�صتثناء ما عداها.
تمثل  ال�صغرو�صني  ت�صور  في  ال�صرفية  ال�صيغ  اإن  القول  وخال�صة 
قوالب فكرية عامة في اللغة العربية، واإن توزيع الحركات وت�ناوبها )التناوب 
الم�صوتي( ال الحركات ذاتها، هو الذي يك�صب الجذر الذي يحمل المعنى 

المعجمي و�صعه اللغوي فيجعل منه ا�صمًا اأو فعاًل اأو �صفة.. اإلخ.
ال�صرفية  ال�صيغ  اأن  اإلى  المقالة  هذه  نهاية  في  نخل�ض  اأن  يمكن 
بمثابة قوالب مجردة ت�صمر دالالت خا�صة، هذه  العربية هي  اللغة  في 
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القوالب ت�صكب فيها مواد لغوية لت�صاغ منها م�صتقات مختلفة ومتنوعة، 
وبمنظور فل�صفي فهي تنقل المفردة من وجود بالقوة اإلى وجود بالفعل، اأي 
من الممكن في الن�صق اللغوي اإلى الكائن في بنية المعجم)51(. ف�»�صيغ 
االألفاظ  فيها  ُت�صبُّ  للمعاني  قوالب  اتخاذ  هي  العربية  في  الكلمات 
تختلف  والمْنظر  والمنظور  فالناظر  توؤديها.  التي  الوظيفة  في  فتختلف 
في مدلولها مع اتفاقها في اأ�صل المفهوم العام الذي هو النظر. الكلمة 
االأولى فيها معنى الفاعلية والثانية المفعولية والثالثة المكانية«)52(. ومن 
ف البع�ض ال�صيغة باعتبارها قوالب ت�صاغ فيها االألفاظ وتحدد  ثم عرَّ
الذي  ال�صوري  القالب  هي  اأو  العامة،  المفاهيم  اأو  الكلية  المعاني  بها 
لطائفة  �صكلي  تلخي�ض  المعنى  بهذا  وهي  قيا�صه،  على  الكلمات  ت�صاغ 
من المفردات التي ترد على هيئة محددة)53(. ولهذا ال�صبب - ربما - 
اأ�صبح م�صطلح القوالب ال�صرفية متداواًل بين الدار�صين اإبرازًا للوظيفة 

الداللية لل�صيغ ال�صرفية.

الهوام�ش

)1(  ل�صان العرب. ابن منظور، جمال الدين اأبو الف�صل االأفريقي الم�صري )711ه�(. مادة 
)�صوغ(، دار ل�صان العرب، بيروت.

533-536. من�صورات دار مكتبة  22، �ض  )2(  تاج العرو�ض. الزبيدي محمد المرت�صى، ج 
الحياة، بيروت، الطبعة االأولى، 1302ه�.

)3(  الكليات. الكفوي اأبو البقاء، �ض 560. اإعداد عثمان دروي�ض و�صليمان الم�صري، موؤ�ص�صة 
الر�صالة، بيروت، الطبعة االأولى 1987م.

)4(  هذه الم�صطلحات الثالثة هي التي �صتكون محل الدرا�صة لمحاولة التمييز بينها الأنها 
االأكثر ا�صتعمااًل وتداخاًل عند الدار�صين.

)5(  نزهة الطرف في فن ال�صرف. الميداني اأحمد بن محمد. �ض 4، دار االآفاق الجديدة، 
بيروت، الطبعة االأولى 1981م.
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)6(  الكتاب. �صيبويه، عمرو بن ب�صر. ج 1، �ض 12، المطبعة الكبرى االأميرية، بوالق، م�صر، 
1317ه�.

)7(  االأبنية في اللغة العربية: تفاعل ال�صرف والتطريز. محمد فتحي، �ض 54، من�صورات 
دار ما بعد الحداثة، فا�ض، الطبعة االأولى 2006م.

)8(  اختيار ن�ض االأ�صتراباذي تاأ�ص�ض من جهة على الغنى الذي يتميز به الن�ض، ومن جهة 
الهجري( تمايز فيها  ال�صابع  تاريخية )القرن  االأ�صتراباذي يمثل مرحلة  اأخرى لكون 
ال�صرف عن النحو ب�صكل وا�صح وبلغت فيها الم�صطلحات م�صتوى كبيرًا من الن�صج 

واال�صتقرار.
)9(  �صرح ال�صافية، االأ�صتراباذي، ر�صي الدين، ج 1، �ض 2، المطبعة الكبرى، بوالق م�صر، 

1317ه�. )الن�ض طويل و�صنورده مجزءًا ح�صب الحاجة اإليه(.

)10( نف�صه، ج 1، �ض 2.

)11( نف�صه، ج 1، �ض 3.

)12( نف�صه، ج 1، �ض 3.
)13( نف�صه، ج 1، �ض 12.

)14( مقايي�ض اللغة. ابن فار�ض، ج 1، �ض 203. تحقيق عبدال�صالم هارون، القاهرة، م�صر 
)د.ت(.

)15( تاج العرو�ض. الزبيدي، ج 10، �ض 46.
)16( معجم الم�صطلحات النحوية وال�صرفية. نجيب اللبدي، �ض 27.

)17( الممتع في الت�صريف. ابن ع�صفور االإ�صبيلي ج 2، �ض 731، تحقيق فخر الدين قباوة، 
دار االآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 1979م.

)18( وفي هذا اإ�صارة وا�صحة اإلى الوظيفة اال�صتقاقية لل�صيغة ال�صرفية وقدرتها على توليد 
األفاظ وم�صطلحات جديدة.

البي�صاء،  الدار  الثقافة،  دار   .133 �ض  تمام ح�صان،  ومبناها.  معناها  العربية  اللغة   )19(
المغرب. )د.ت(.

)20( االإعجاز ال�صرفي في القراآن الكريم درا�صة نظرية تطبيقية. التوظيف البالغي ل�صيغة 
الكلمة. عبدالحميد هنداوي، �ض 21، نقاًل عن عبدالحليم عبدالبا�صط »�صيغة اأفعل«، 

�ض 4. عالم الكتب الحديث للن�صر والتوزيع، االأردن، الطبعة االأولى، 2008م.
)21( نف�صه، �ض 21.

)22( االأ�صتراباذي، �صرح ال�صافية، ج 1، �ض 12.
)23(  نف�صه، ج 1، �ض 13-12.
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)24(  نف�صه، ج 1، �ض 13-12.
)25(  االإعجاز ال�صرفي، �ض 22 نقاًل عن �صالح راوي. »ال�صيغة ال�صرفية«، �ض 40.

)26(  اللغة العربية معناها ومبناها، �ض 145.
)27(  االأبنية في اللغة العربية: تفاعل ال�صرف والتطريز، �ض 59.

)28(  نف�صه، �ض 54.
)29(  معجم االأوزان ال�صرفية. اإميل بديع، �ض 273، عالم الكتب، بيروت، الطبعة االأولى 

)د.ت(.
)30(  معجم الم�صطلحات النحوية وال�صرفية، �ض 129.

)31(  المعجم الو�صيط، مجمع القاهرة، ج 2، �ض 529، الطبعة الثانية 1972م.
            )نالحظ اأن هذا التعريف هو اإعادة �صياغة لتعريف القدماء. وكان من المفرو�ض اأن 
تتميز تعريفات المعجم الو�صيط بالدقة الأنه �صادر عن مجمع لغوي اأخذ على عاتقه 

تاأهيل وتطوير اللغة العربية خ�صو�صًا في ر�صيدها الم�صطلحي(.
)32(  اأورد هذا الن�ض محمد فتحي في »االأبنية العربية: تفاعل ال�صرف والتطريز«، �ض 58 

نقاًل عن ماري الكرملي.
)33(  يميز تمام ح�صان في المباني ال�صرفية بين نوعين من المباني: 1 - مباني التق�صيم 
التي تعبر عن معان تق�صيمية ك�صيغة اال�صم التي تعبر عن اال�صمية و�صيغة الفعل التي 
تعبر عن معنى الفعلية وك�صورة ال�صمير التي تعبر عن االإ�صمار. وهذه المباني اأبواب 
تق�صيمية  مبان  اإلى  بدورها  تنق�صم  وهذه  الكالم،  اأق�صام  النحاة  �صماها  التي  الكلم 
ومبان  بال�صيغة  المعنية  وهي  والفعل(  وال�صفة  ا�صتقاتية )اال�صم  اأ�صول  اإلى  ترجع 
ال  وهذه  والظروف..(.  والخوالف  )ال�صمائر  ا�صتقاتية  اأ�صول  اإلى  ترجع  ال  تق�صيمة 
�صيغة لها. 2 - مباني الت�صريف التي يتم الت�صريف على اأ�صا�صها كالمتكلم وفرعيه 
م�صوؤولة  الت�صريفية  المباني  وهذه  والمعرفة.  والموؤنث  وكالمذكر  وفرعيه  والمفرد 
عن التفريع الذي يتم داخل المباني التق�صيمية. انظر تف�صيل هذا في اللغة العربية 

معناها ومبناها �ض 83-84-85 و�ض 134-133.
)34(  نف�صه، �ض 145.

               ي�صتفاد من هذا الكالم اأن ال�صيغة والوزن م�صطلحان ينتميان اإلى فرعين مختلفين من 
فروع الل�صانيات؛ تنتمي للمعجم ال�صرافي والوزن ينت�صب للمعجم ال�صواتي. وبعبارة 
الل�صانية  الم�صتويات  من  م�صتويين  ي�صكالن  وال��وزن  ال�صيغة  اإن  القول:  يمكن  اأدق 

للكلمة؛ فالوزن يمثل م�صتواها ال�صوتي بينما تمثل ال�صيغة م�صتواها ال�صرفي.
)35( j. Cantineau )1950( dans Melangues William Marcais، Paris 1950. P.
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)36( نف�صه، �ض 5.
الدولية  الندوة  وقائع  52. �صمن  ال�صغرو�صني، �ض  اإدري�ض  العربية.  اللغة  في  ال�صيغ   )37(

االأولى لجمعية الل�صانيات بالمغرب. الرباط 1988، من�صورات عكاظ.
)38( نف�صه، �ض 52.

          هذا الكالم بنموذجه ماأخوذ عن كانتينو في ن�صه ال�صابق.
)39(  نف�صه، �ض 53-52.

)40(  نف�صه، �ض 52.
واالأ�صتراباذي   )379 �ض   ،2 ج  )الكتاب  �صيبويه  الت�صور عن  ال�صغرو�صني هذا  نقل    )41(

)�صرح ال�صافية ج 2، �ض 211(.
)42(  نف�صه، �ض 57.
)43(  نف�صه، �ض 53.

)44( البناء ال�صيغي بين التاأ�صي�ض االإب�صتمولوجي والتطبيقات ال�صرف – �صواتية )المزهر 
نموذجًا(. رفيق البوح�صيني، �ض 215. اأطروحة لنيل �صهادة الدكتوراه في الل�صانيات. 

كلية االآداب والعلوم االإن�صانية – ظهر المهراز. فا�ض 2001-2000.
وعنون  و�صبطه  �صرحه   ،4 �ض   ،2 ج  ال�صيوطي  واأنواعها.  اللغة  علوم  في  المزهر   )45(
الف�صل  اأب��و  ومحمد  البجاوي  محمد  وعلي  المولى  جاد  اأحمد  محمد  مو�صوعاته، 

اإبراهيم، دار الكتب، بيروت، لبنان، 1945.
)46( رفيق البوح�صيني، البناء ال�صيغي �ض 216-215.

واإنما  الفتحة«  ان�صطار  »فر�صية  القول حول  تف�صيل  المقام  هذا  في  المق�صود  لي�ض   )47(
التذكير  المهم  »ومن  اإطارها  في  ال�صرفية  لل�صيغ  ال�صغرو�صني  تناول  كيفية  اإبراز 
اأدبيات  تراكم  من  منبثق  لغوي  اإنتاج  الفتحة  ان�صطار  فر�صية  اأن  مفادها  بحقيقة 
ال�صرف العربي منذ بداياته االأولى، ولعل من االإ�صاءات التي نجد لها اأثرًا في عمل 
نف�ض  في  القطربية«  »الفكرة  ت�صب  بحيث  »مثلثات قطرب«،  هناك  ال�صغرو�صني  د. 
ولكن  ال�صيغة،  نف�ض  داخل  الحركات  بتناول  يق�صي  والذي  الفتحة  ان�صطار  ت�صور 
�صرد  على  اقت�صر  بل  التناوب،  هذا  ينتظم  الذي  العام  المبداأ  اإلى  ي�صر  لم  قطرب 
مع  الحروف..  نف�ض  من  موؤلفة  واحدة  �صيغة  تعك�ض  مفردات  ثالث  ت�صم  مجموعة 
االإ�صارة اإلى اأن التناوب الحركي المق�صود في الفر�صية هو الذي ال يوؤثر على المعنى 

العام لل�صيغة« رفيق البو�صحيني، �ض 217-216.
)48( نف�صه، �ض 216.

)49( ال�صيغ في العربية، �ض 53.
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)50( انظر التر�صيمة الملخ�صة لذلك. نف�صه، �ض 53.
اليعبودي،  خالد  اللغات.  والمتعددة  الثنائية  المعاجم  وبناء  الم�صطلح  توليد  اآليات   )51(

�ض90. من�صورات ما بعد الحداثة، فا�ض، الطبعة االأولى 2006.
)52( القوالب ال�صرفية ودورها في تنمية اللغة العربية. عبدالرحيم بودالل. مداخلة تقدم 
بها الباحث اإلى موؤتمر »اللغة العربية والتنمية الب�صرية المجاالت والرهانات«. وجدة، 

اإبريل 2008.
)53( اآليات توليد الم�صطلح، �ض 81.
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�لعطف على ��سم »�إن«

ح�سن حممد علي اأزروال)*(

الرموز الم�ستعملة: 
*: عالمة تدل على اللحن.

م �س: المركب اال�سمي.
م: الموقع.

]-/+ ...[: - اأو + �سمة.
م  �س: مركب الم�سدري.
م�س،: الراأ�س الم�سدري.

م�س: م�سدري.
م بوؤ: مركب بوؤرة.

بوؤ،: الراأ�س البوؤرة.
بوؤ: البوؤرة.

مخ: المخ�س�س.
م ز: مركب زمن.

ج 1: الجملة الب�سيطة االأولى.
ج 2: الجملة الب�سيطة الثانية.

)*(  أستاذ الديداكتيك: المركز الجهوي بمهن التربية - المغرب.
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U: الربط بين جملتين ب�سيطتين اأو العطف.
ج ن: جمل ب�سيطة اأخرى.

تاأطير نظري: المجال العاملي:
فزيائية  فهم  في  رئي�سة  م�ساألة  اللغة  في  المجال  ا�ستثمار  يعتبر 
الجمل من حيث االإعراب: قد ترتبط جملة ب�سيطة بجملة اأخرى ب�سيطة 
بوا�سطة العطف مثاًل، اإال اأن العطف في بع�س االأحيان ال يبرز وظائف 
اإعرابية متماثلة الأن من المفرو�س اأن تنتقل خ�سائ�س الجملة الب�سيطة 
عندما  اإذن  المعطوفة؛  الثانية  الب�سيطة  الجملة  اإلى  االإعرابية  االأول��ى 
يتعذر التطابق االإعرابي يطرح اإجراء المجال نف�سه للتمييز بين االمتداد 
الذي  الفزيائي  واالم��ت��داد  معين،  اإع��راب  فيه  يتحكم  ال��ذي  الفزيائي 
يتحكم فيه اإعراب اآخر. و�ستكون النتيجة ظهور اإعرابين يجعالن الجملة 

المركبة م�سوغة؛ وهذا ما �ستعالجه مقالة: العطف على ا�سم »اإن«.
وقبله  المبتداأ  باال�سم  اال�سمية  الجمل  في  العاملي  المجال  يتحدد 
االبتداء )تلك المنطقة الغام�سة: ُيرفع المبتداأ باالبتداء، وُيرفع الخبر 
باالبتداء والمبتداأ(، ثم المبني عليه.. ولم يحدد �سيبويه »المبني عليه« 
واإن كانت االأمثلة التي يوردها تدل على ا�سميته. اإن ترك »المبني عليه« 
فعاًل؛ فال فرق في  يكون  وقد  ا�سمًا  يكون  اأنه قد  اإلى  قوية  اإ�سارة  عامًا 

اال�سم المبتداأ والمبني عليه اأن يكون واحدا من الجملتين:
 اأ( زيٌد قائٌم.

 ب( زيٌد يقوُم.
البد من اأن الكالم مرتب ترتيبا مو�سعيا معينا مما يجعل المجال 
الزمان  في  االنت�سار  م�ساألة  توؤطره  ال��ذي  بالعمل  بربطه  اإال  يتحدد  ال 

والمكان، اأو العالقة االإ�سنادية البنائية.
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في  عامل  فعل  ناتج  هي  المبتداأ،  حالة  في  االإعرابية،  الحركة  اإن 
معموله. واإذا كان االأمر كذلك، �ستكون رائزا مهما في تو�سيح الدخول 
ت�سلح  اأنها  يعني،  اآخ��ر:  عاملي  مجال  ورف�س  معين  عاملي  مجال  في 
المجال  اأن  اأو  اآخر  مجال  ليبتدئ  انتهى  قد  العاملي  المجال  اأن  الإبراز 
ي�سرح  كان  �سيبويه عندما  ما و�سحه  ينقطع؛ وهذا  لم  العاملي م�ستمر 

المثالين:
ت( اإن تاأتني اآتك واإذن اأكرُم�ك.
ث( اإن تاأتني اآتك واإذن اأكرَم�ك.

العاملي  المجال  في  )ت(  المثال  في  المرفوعة  »اأك��رُم�����ك«  تدخل   -
بوا�سطة العطف والم�ساركة العاملية؛

العاملي النتفاء  المجال  المثال )ث(  المن�سوبة في  »اأكرَم�ك«  تقطع   -
هذه الم�ساركة.

اأن  والمبتداأ؛ غير  االبتداء  بين  العالقة  )اأ( و)ب(  المثاالن  ُيف�سر 
المثال )ب( ُيظهر اإ�سكاال اآخر:

فاإذا كان االبتداء في المثال )ب( يعمل في المبتداأ، فاإن الفعل في 
يكون  اأن  ما كان معمواًل ي�سح  اإذن هل  الفاعل؛  يعمل في  نف�سه  المثال 
عاماًل؟ واإذا كان االأمر كذلك، كيف نف�سر تداخل مجالين عامليين؟)1(..
اإن االبتداء )هذا الفراغ الغام�س( في المثال )ب( ي�سبق المبتداأ 
والفعل في الوقت نف�سه.. ال يعمل الفعل في هذا المثال، لكنه قادر على 

اإنتاج العالقة البنائية.
 اإن اال�سم الذي ُيبنى عليه يكون فاعاًل، واأنه اإذا بني هو على ا�سم 
يكون خبرًا؛ وهكذا يحتفظ االبتداء بالمجال العاملي نف�سه �سواء ت�سمن 
خبرًا ا�سميًا اأو فعليًا، ثم ينتهي عندما تنتهي حدوده ليف�سح المجال اأمام 
ابتداء اآخر. »وعالمة ذلك ظهور عالمة جديدة نتعرف عليها انطالقًا 
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ببع�س  اأو  )ث(،  المثال  في  ال�ساأن  هو  كما  جديدة  اإعرابية  عالمة  من 
»الو�سائط« مثل الفاء والواو واأم واإذا وغيرها«)2(.

تقديــــــم:
ا�سترعى انتباهي واأنا اأت�سفح مجلة »جذور«)3( مقال محمد الزروق 
االأمثلة  بثراء  وافتتنت  )اإن(«  ا�سم  على  »العطف  عنوان  يحمل  ال��ذي 
اأمثلة  بين  توزعت  اأنها  الحظت  حيث  المقال  في  المحللة  وال�سواهد 
�سناعية متداولة في كتب النحو مثل تلك التي تعتمد على القطبين »زيد« 
�سواهد  ثم  العربي،  ال�سعر  مجال  اإلى  تنتمي  اأخرى  و�سواهد  و»عمرو«، 
المقال  �ساحب  ح�سدها  وقد  الكريم.  القراآن  مجال  اإل��ى  تنتمي  ثالثة 
لتلتف حول مو�سوع واحد هو »العطف على ا�سم )اإن(«. كانت ده�ستي 
كبيرة عندما اكت�سفت اأن ال�سواهد الم�ستعملة تلهم المتاأمل بالقدرة على 

الخروج بها اإلى دوائر اأو�سع. 
معنى جمل التعدد الإعرابي:

يمكن اإطالق ا�سم جمل التعدد االإعرابي على هذا النوع من الوقائع 
معينا  �سلوكا  نف�سر  كيف  لها.  العلمي  التناول  �سعوبة  لتو�سيح  اللغوية 
الوقت  وا�ستع�سائه في  وميوعته  بانزالقه  نعترف  ونحن  اللغوية  للوقائع 
الحالة  اإلى  المراقبة  م�ستوى  يرفع  المو�سوع  هذا  مثل  تناول  اإن  ذاته؟ 
بمفهوم  المرتبط  التمثيلي  الم�ستوى  في  النظر  اإع���ادة  مع  الق�سوى 
الكفاية؛ لهذا يجب و�سع الكالم االآتي تحت المجهر: ال ترتهن الكفاية 
فقط بتخ�سي�س و�سف ما يالحظ من الظواهر اللغوية، بل اأي�سًا ما ال 
قابلة  االإعرابي  التعدد  اأن جمل  الحظ  ولح�سن  اأن يالحظ منها؛  يمكن 

للمالحظة، لكن ال يمكن بتاتًا اأن تخ�سع لتف�سير واحد.
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الوقائع اللغوية:
النوع الأول:

1( اإن زيدًا ذاهب وعمرًا.

2( قال روؤبة بن العجاج :

ُيوَفا. اإن الربيَع الجْوَد والخريفا           َيَدا اأِبـي العبا�س وال�سّ

النوع الثاني:
3( اإن زيدًا ذاهب وعمرو.

4( زيد ذاهب وعمرو.

5( اإن زيد ذاهب هو وعمرو.

6( اإن زيدا اأخوك وعمرو.

ويجري المثال )3( مجرى ال�ساهد )7(.
7( قال جرير:

اإن الخالفَةَ والنبوَة فيهُم          والمكرماُت، و�سادٌة اأطهاُر.
ويجري المثال )4( مجرى ال�ساهدين )8( و)9(:

8( وقال االآخر:

فمن يك لم ينجب اأبوه واأمه        فاإن لنا الأّم ُ النجيبة والأُب.
9( وقال االآخر:

وما ق�َسرْت بي في الت�سامي خوؤولٌة       ولكن عمي الطيُب الأ�سل والخال

النوع الثالث:
10( اإن زيدًا وعمرو ذاهب.

ويجري المثال )10( مجرى ال�سواهد )11( )12( و)13( و)14(:
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11( قال ب�سر بن اأبي خازم:

واإل فاعلموا اأنا واأنتم         بغاة، ما بقينا، في �سقاق.
12( وقال �سابئ البرجمي:

ــــاٌر بها لغريــــــب. فمن يك اأم�سى بالمدينة رحلة        فاإني، وقيَّ
13( وقال روؤبة بن العجاج:

يا ليتني واأنِت يا لمي�ُس        ببلدة لي�س بها اأني�س.
14( وقال االآخر:

؟ فاإني واأنتما        واإن لم تبوحا بالهوى دنفان. ، هل طبٌّ خليليَّ

النوع الرابع:
15( اإن زيدًا وعمرًا ذاهب.

ويجري المثال )15( مجرى ال�ساهدين )16( و)17(:
16( قال تعالى: ){واهلل ور�سوله اأحق اأن ير�سوه} �سورة التوبة اآية 62(.

17( قال ال�ساعر:

ِويِّ رمانـي. رماني باأمر كنت منه ووالدي       بريئاً، ومن اأجـــل الطَّ

النوع الخام�س:
18( اإن زيدا وعمرو ذاهبان.

19( اإنك وعمرو ذاهبان.

20( اإن عندك زيدًا.

ويجري المثال )18( مجرى ال�سواهد المكررة وهي )11( و)13( 
و)02(:

11( قال ب�سر بن اأبي خازم:
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واإل فاعلموا اأنا واأنتم         بغاة، ما بقينا في �سقاق.
13( قال روؤبة بن العجاج:

يا ليتني واأنِت يا لمي�ُس          ببلدة لي�س بها اأني�س.
2( وقال اأي�سًا:

ُيوَفا. اإن الربيَع الجْوَد والخريفا          َيَدا اأِبـي العبا�س وال�سّ

الم�سفاة الإعرابية:
تطرح المقاربة ال�سرف �سوتية القيد الوجيهي التالي : يتم ت�سويغ 
فقط  ال�سوتية  ال�سورة  في  والمعجمية  والحدية  اال�سمية  المركبات 
الم�سفاة  )ت�سوم�سكي(  �ساغ  وقد  معين.  باإعراب  مو�سومة  كانت  اإذا 

االإعرابية قائاًل:
21(* * م �س اإذا كان م �س يملك محتوًى �سوتيًا وال يحمل االإعراب  

)وت�سير عالمة * اإلى اللحن()4(.
تركز ال�سياغة الواردة في )21( على لحن المركبات اال�سمية ما 
لم يتم ت�سويغها اإعرابيًا؛ لهذا توجب البحث عن قيد اآخر لتدعيم هذه 
المقاربة ال�سرف �سوتية مما نتج عنه اقتراح ما ي�سمى بقيد المنظورية 

.Visibilty condition

االإعرابية؛  للم�سفاة  المحورية  بالمقاربة  االق��ت��راح  ه��ذا  ي�سمى 
ال�ستقبال  يوؤهلها  للمو�سوعات  االإعرابي  الو�سم  اأن  النتيجة  و�ستكون 

الو�سم المحوري. ويمكن �سياغة قيد المنظورية فيما يلي:
 22( يعد الموقع م منظورًا للو�سم المحوري داخل �سل�سلة، اإذا كانت 

ال�سل�سلة ت�سم موقعًا مو�سومًا اإعرابيًا.
خ�سائ�س  المحورية  واالأدوار  االإع���راب  اأن  القيد  ه��ذا  ويفتر�س 
النماذج  تعدد  وف��ق  االإع��راب��ي��ة  ال�سياغات  تعدد  ورغ��م  لل�سل�سلة)5(. 
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الل�سانية، فاإن الهدف هو تقديم تف�سير وتاأويل مالئمين ل�سلوك الوقائع 
اللغوية. و�ستكون الح�سيلة النهائية اأن النماذج الل�سانية تتعر�س للتغيير 
االإعرابي  التعدد  وت�سكل جمل  اللغوية م�ستع�سية.  الظواهر  تبقى  بينما 

�سهادة قوية على �سعوبة التناول الل�ساني لها.
كيف نثق في القيد الوجيهي اأو قيد المنظورية اأو م�ساألة الفح�س... 
خ�سو�سًا اأن الم�ستوى ال�سوتي ي�سوغ اإعرابين مختلفين اأو اأكثر للتركيب 
اإلى الوقائع اللغوية، نت�ساءل: ما الفرق بين التركيبين  نف�سه؟ وبالعودة 

)1( و)3( اأو بين )10( و)15(؟... اإلخ.

منطق النحاة في النظر اإلى جمل التعدد الإعرابي: 
ب�  المرتبطة  الجمل  بين  التداخل  بهذا  القدامى  النحاة  اأح�����س 
مختلف  ي�سمل  حتى  االإع��راب  بتنوع  فاأقروا  )اإن(«،  ا�سم  على  »العطف 
الوقائع اللغوية. واإذا ما تتبعنا منطق القدماء في هذا الباب �سنالحظ 

ما يلي)5(:
الحالة االأولى : ويمثلها التركيب )1( الذي اعتمد الن�سب ح�سب ما 

جرت به العادة - المبرد -)6(.
الحالة الثانية : ويمثلها التركيب )3( الذي اعتمد الرفع الأنه محمول 
على االبتداء - �سيبويه)7(: اأي ا�سم )اإن( قبل دخول )اإن( االبتداء. وق�د 
)ي��س�مى  االإع��راب  لذل��ك  الط�ال�ب  لوج�ود  خبره  حذف  مب�تداأ  يك�ون 
المح�رز()8( وجوز �سيبويه العطف على ال�سمير الم�ستتر في الخبر كما 
في التركيب )5(. واإذا كان جامدًا مثل التركيب )6( فال يجوز العطف 

الم�ستتر اإال على تاأويل بعيد  - جمع الزجاجي هذه االأوجه الثالثة)9(.
الخبر.  مجيء  قبل  العطف   )10( التركيب  يمثل  الثالثة:  الحالة 
اأي   - �سيبويه   - المذكور  هو  والخبر  االبتداء  وجهين:  على  ويكون هذا 

حذف الخبر وذكر خبر )اإن()10(.
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بلفظ  االثنين  عن  االإخبار   )15( التركيب  يمثل   : الرابعة  الحالة 
الواحد. ويجوز حذف اأحد الخبرين)11(.

و�سمها  التي  الحالة  هذه   )18( التركيب  يمثل  الخام�سة:  الحالة 
ن�سب  اأن  الك�سائي  وعلل  مالك)13(.  ابن  واأجازها  باللحن  �سيبويه)12( 
)اإن( �سعيف، فيجوز اأن يعطف على ا�سمها بالرفع قبل مجيء الخبر، 
ووافقه  )اإن(.  دخول  قبل  به  مرفوعًا  كان  بما  مرفوع  عندهم  والخبر 
ا�سم  االإع��راب في  يتبين  اأال  ب�سرط  التركيب )19(  الفراء)14( كما في 
)اإن( الأن الم�سمر ال يظهر فيه اإعراب. لكن الزجاج)15( يذهب اإلى اأن 
عمل )اإن( قوي، الأنها تعمل الن�سب والرفع والأنها تتخطى الظروف كما 

في التركيب )20(.
ير�سم حاالت  )اإن(«  ا�سم  على  »العطف  اأن  توؤكد  المعطيات  فهذه 
مختلفة للو�سم االإعرابي. ونبين في الفقرة الموالية اأن ال�سواهد ال�سعرية 
تزيد االأمر تعقيدًا. فاإذا كانت بع�س ال�سواهد تطابق حالة من الحاالت 

اأعاله، فاإن ال�سواهد االأخرى تاأبى اإال اأن تجمع بين حالتين اأو اأكثر.
ال�سواهد ال�سعرية)16(: 

لقد  اأع��اله.  االأول��ى  الحالة  �سمن   )2( ال�سعري  ال�ساهد  يندرج  اأ. 
العبا�س(  اأبي  )يدا  الخبر  مجيء  بعد  اال�سم  على  )ال�سيوفا(  عطفت 
وفيه اأي�سا العطف بالن�سب قبل مجيء الخبر، فعطف )الخريفا( على 

اال�سم نحو التركيب )23(:
23( اإن زيدًا وعمرًا ذاهبان.

�سمن   )3( التركيب  نمط  من  فهو   ،)7( ال�سعري  ال�ساهد  اأما  ب. 
الحالة الثانية: اأي، العطف بالرفع بعد مجيء الخبر، فعطف )المكرمات( 
بالرفع على ا�سم )اإن( وهو )الخالفة( بعد الخبر وهو )فيهم(. في حين، 
يوجد ال�ساهدان )8( و)9( في و�سعية التركيب )4( نف�سه �سمن الحالة 

الثانية نف�سها. فقد عطف )االأب( بالرفع بعد مجيء الخبر. 
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يجري  التركيب )10(  فاإن  الثالثة،  الحالة  اإلى  انتقلتا  ما  واإذا  ت. 
مجرى ال�سواهد ال�سعرية )11( و)12( و)13( و)14(. ويتقا�سم ال�ساهد 
)11( الحالة الثالثة والخام�سة حيث )بغاة( خبر )اأن(، وخبر )اأنتم( 
محذوف. ويجوز اأن يكون من العطف على اال�سم بالرفع مع عدم ا�ستراط 
ا�ستكمال الخبر. ويدخل ال�ساهد )11( كذلك في الحالة الخام�سة الأن 

)بغاة( ي�سلح خبرا لكل واحد منهما، ولهما جميعًا.
الثالثة.  الحالة  عن  يعبر  �سنجده   ،)12( ال�ساهد  اإلى  انتقلنا  واإذا 
ولكن ال يكون )لغريب( اإال خبرًا ل� )اإن(، من اأجل الالم، اإال اأنها تدخل 
في خبر المبتداأ. ويروى العطف بالن�سب )وقيارا( فيكون على الحالة 

الرابعة.
واإذا انتقلنا اإلى ال�ساهد )13( �سنجده يندرج �سمن الحالتين الثالثة 
والخام�سة حيث اإجازة العطف بالرفع قبل مجيء الخبر. وخرج )واأنت( 

مبتداأ وخبره تقديره )معي(.
خبر  )دن��ف��ان(  وت�سبح  الثالثة،  الحالة  فيمثل   )14( المثال  اأم��ا 

)اأنتما( من اأجل التثنية.
االثنين  اإخبار   : اأي  الرابعة،  الحالة  اإلى   )17( المثال  وينتمي  ث. 
اأن  ويجوز  قراآني.  �ساهد  هو  الذي   )16( ال�ساهد  ومنه  الواحد.  بلفظ 

يكون حذف اأحد الخبرين.
و)13(   )11( ال�سعرية  ال�سواهد  الخام�سة  الحالة  وتت�سمن  ج. 

و)02(. لقد �سبق ذكر �سوابط هذه ال�سواهد.
ا�ستعماالتها،  في  تتلون  التي  للتراكيب  المتنوع  التعاطي  هذا  اأمام 
اأن محاوالت  الحقيقة؛ ورغم  الك�سف عن  االإقرار ب�سعوبة  اإال  ي�سعنا  ال 
القدماء كانت تاأويلية متوا�سعة، اإال اأنها اأحاطت بعموم خ�سائ�س هذه 
ي�سكل  اأن ما ذكرناه �سابقا ال  تقليدي. ويبقى  الجمل من منظور نحوي 
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�سوى النزر القليل؛ لكن: كيف تناولت االأنحاء الحديثة هذا الم�سكل؟ ثم 
كيف ابتعدت عنه في الوقت ذاته؟

الت�سويغ الإعرابي:
هل يمكن اعتبار اإعراب الرفع في العربية اإعراب تجرد؟ ن�ستطيع 
التجرد.  اإع��راب  ياأخذ  مثال،  المبتداأ،  اإن  القول  اإلى  نبادر  اأن  ب�سهولة 
و�ستكون النتيجة اأن عددًا من المركبات اال�سمية والو�سفية، تحمل اإعرابًا 
غير معمول فيه النتفاء عمل العامل البنيوي. ويمكن الرجوع اإلى اقتراح 

)ت�سوم�سكي( )1981م( الذي اعتبر هذا االأمر اإعراب »اآخر لحظة«.
وقد دفعه اإلى هذه الخال�سة اإنقاذ البنية من الم�سفاة االإعرابية.

لنتاأمل التركيب )24( الم�ستق من التركيب )4( المكرر هنا :
4( زيد ذاهب وعمر.

24( زيد ذاهب.

يتلقى المبتداأ اإعراب الرفع في التركيب )24(. ويتلقى االإعراب من 
في  مثل ح�سوره  التركيب  في  العمل  يح�سر هذا  البنيوي عندما  العمل 

التركيب )25( الم�ستق من التركيب )3( المكرر هنا:
3( اإن زيدًا ذاهب وعمرو.

25( اإن زيدًا ذاهب.

وهكذا ال يجوز اأن يكون اإعراب المبتداأ هنا اإعراب تجرد. وي�سرح 
لحن الواقعة اللغوية التالية هذا االأمر بتف�سيل.

*26(اإن زيد ذاهب)17(.
واإذا نظرنا اإلى التركيب )25( من زاوية اأخرى، نالحظ اأن اأب�سط 
افترا�س هو اأن الرفع م�سند اإلى ا�سم الفاعل تجردًا. ويمكن تدعيم هذا 

بوجود عامل بنيوي يغير اإعراب ا�سم الفاعل، كما في الجمل التالية:
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27( اأظن زيدًا ذاهبًا.

28( كان زيد ذاهبًا)18(.

يندرج التركيبان )27( و)28( �سمن مجموعة كبيرة من التراكيب 
اأخوات  القلوب  واأفعال  »كان«  اأخوات  الناق�سة  االأفعال  تت�سدرها  التي 
مركبات   : متنوعة  مقولية  طبيعة  ذات  حملية  ف�سالت  وتكملها  »ظن«. 
و�سفية وا�سمية وحرفية وفعلية؛ لكن التحاليل المدمجة يعتر�سها م�سكل 
للمفعول  التابعة  الحملية  الف�سلة  بموجبها  تاأخذ  التي  الكيفية  معرفة 

اإعراب الن�سب في اأمثلة مثل )29(:
29( ح�سبت زيدًا ذاهبًا.

يجب تو�سيع االإعراب اال�ستثنائي لي�سمل اأي�سا الف�سلة اال�سمية. اإن 
افترا�س المخ�س�س يقود اإلى افترا�س اأن اإعراب الن�سب بعد اإ�سناده 
االنت�سار  افترا�س  وتعار�س  الفاعل  ا�سم  اإلى  فيمتد  »ينت�سر«  للمفعول 

روائز منها التركيب )25( المكرر هنا في عالقته بالتركيب )30(:
25( اإن زيدا ذاهب.

*30(اإن زيدًا ذاهبًا.
ي�سم حرف التوكيد »زيدًا« بالن�سب، اإال اأن هذا االإعراب ال ينت�سر 
مو�سوم  غير  اإع��راب  وهو   - مرفوع  الفاعل  ا�سم  الفاعل حيث  ا�سم  في 
والف�سالت  المفاعيل  الأن  الرئي�سة  الفر�سية  في  االإ�سكال  ُيطرح  وال   -
الحملية هي وظائف من�سوبة. والمعطيات االإعرابية نف�سها تمثل م�ساكل 
م�سابهة بالن�سبة اإلى فر�سية المو�سع)19( وترتبط الم�ساكل عموما بمبداأ 

التاأويل التام:
وال�سورة  ال�سوتية  ال�سورة  وجيهية  عنا�سر  من  عن�سر  31(كل 

المنطقية يجب اأن يكون له تاأويل، اأي اأن يكون م�سوغًا)20(.
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التناظر...:
عندما نغادر الت�سورات القديمة لجمل التعدد االإعرابي ون�ستدعي 
التحاليل الل�سانية الحديثة، تتغير طريقة التناول. واإذا كانت الت�سورات 
القديمة تتناول هذه الجمل في �سموليتها فاإن التحاليل الحديثة تحاول 
قدر االإمكان تمييز الوقائع اللغوية وعزلها؛ لهذا، وفي اأثناء الحديث عن 
الت�سويغ االإعرابي، تم توظيف تعبير »التركيب كذا الم�ستق من التركيب 
التركيب  من  ج��زء  االأول  التركيب  اأن  ذل��ك  ويعني  هنا«.  المكرر  ك��ذا 
يف�سل  �سطرين  اإل��ى  ان�سطرت  الجمل  اأن  الح�سيلة  و�ستكون  الثاني. 
ذاك.  المقام  تطلب  اإذا  ب�سيطة  جمل  ا�ستدعيت  حيث  العطف  بينهما 
درا�سة  في  للم�ساهمة  الوظيفية  التحاليل  بع�س  ا�ستح�سار  اإذن  يجب 
الجمل المركبة من زاوية التناظر بوا�سطة العطف. فالجملة المركبة في 
مجملها عبارة عن جملتين ب�سيطتين تم االإدماج بينهما. واإذا كان ال�سق 
الثاني  ال�سق  فاإن  معينة،  مبادئ  فيه  تتحكم  المركبة  الجملة  من  االأول 
لكن  التناظر؛  قيد  ي�سمى  ما  اإطار  في  نف�سها  المبادئ  �سرورة  تحكمه 
العربي(  المتكلم  �سليقة  في  وردت  )كما  االإعرابي  التعدد  ذات  الجمل 
تتفق مع هذا القيد من وجهة نظر معينة، وتخرقه من وجهة نظر اأخرى.

وبالعودة اإلى التحاليل التوليدية، نعثر على القيد التالي:
32(حيث يمكن تعدد القراءات في جملة، فاإن قيد التناظر يح�سر 

هذه االإمكانات في قراءة واحدة .
يعتبر هذا القيد م�سفاة حقيقية وهامة من حيث النتائج المن�سودة 
اأمال في تحقيق قراءة واحدة)21(. ورغم ذلك، ت�سعب قراءة هذه الجمل 

قراءة واحدة مما يجعل من تعدد القراءات اأمرًا في غاية ال�سعوبة.
+ قواعد العطف الوظيفية)22(:

يك�سف حرف العطف »الواو« عن التناظر بين الوظائف والعالمات 
الحنة  جمل  كبيرتين:  مجموعتين  في  الجمل  تتوزع  وهكذا  االإعرابية؛ 
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وجمل �سليمة. ويمكن ا�ستعرا�س القواعد التالية التي ت�سهم في معرفة 
التناظر الوظيفي.

في حكم  المعطوف  »الواو«  العطف  ُي�سرك حرف  االأولى:  القاعدة 
المعطوف عليه. واالإ�سراك في الحكم معناه اأن يتناظر المعطوف عليه 
من  عنها  ينتج  وما  والتركيبية  الداللية  الوظائف  حيث  من  والمعطوف 

عالمات اإعرابية.
القاعدة الثانية: ي�سح العطف بين المفردات اإذا تناظرت من حيث 
الوظائف الداللية والتركيبية ويمتنع اإذا لم يتحقق هذا التناظر من حيث 

تلك الوظائف.
القاعدة الثالثة: ي�سرك حرف العطف »الواو« بين المو�سوعات اإذا 
تناظرت من حيث الوظائف الداللية والتركيبية كما ي�سرك بين اللواحق 

اإذا تناظرت من حيث الوظائف الداللية.
ي�سح  كما  المتناظرة  الجمل  بين  العطف  ي�سح  الرابعة:  القاعدة 

العطف بين المفردات المتناظرة.
+ قيد التناظر والوقائع اللغوية:

»عاماًل  ي�سمى:  والفاعل  »بالفعل«،  تبداأ  الأنها  فعلية  الجمل  ت�سمى 
لفظيًا« ويقابله في الجملة اال�سمية »االبتداء« وي�سمى : »عاماًل معنويًا«. 
ويحتاج »العامل« اللفظي اأو المعنوي اإلى »معموالت« ي�ستغل بها وينظمها 
والمفعول  ح��دًا،  الفاعل  يعتبر  وهكذا  ح��دودًا؛  المعموالت  هذه  وت�سمى 
حدًا، والزمان حدًا، والمكان حدًا، والحال حدًا، والنعت حدًا،... و�ستكون 

النتيجة اأن الوظيفية تميز بين الحدود المو�سوعات والحدود اللواحق.
يمكن تاأمل االأمثلة التالية اأ))33( و*)34(( وب))35( و*)36(( 
وج)37( ود))38( و)39( و)40( و)41(( في �سوء الم�سطلحات اأعاله:

اأ...33( اأكل محمد وعلي الخبز.
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*34( اأكل محمد وال�سجرة الخبز.
ب..35( منح محمد اأخاه واأخته منحة.

*36( منح محمد اأخاه والأخته منحة.
ج...37( زار محمد اأخته، البارحة في المنزل، واليوم في الم�ست�سفى.

د....38(قام وقعد محمد.

39( قام علي وقعد محمد.

40( علي يقراأ الكتاب ومحمد يت�سفح الجريدة.

41( هل قام علي وهل قعد محمد؟

الن��ع��دام  الح��ن��ت��ان   )36(* وب   )34(* اأ  الجملتين  اأن  ن��الح��ظ 
اأنه  ويبدو  المعطوف.  بين  والتركيبية  الداللية  الوظائف  في  اال�ستراك 
العطف بين »محمد« و»ال�سجرة« الأنهما مو�سوعان  *)34( يمتنع  اأ  في 
الداللية، حيث »محمد« منفذ داللي  الوظيفة  غير متناظرين من حيث 
و»ال�سجرة« غير ذلك. اأما ب *)36( فيمتنع العطف بين »اأخاه« و»اأخته« 
الأن »اأخاه« مفعول به و»اأخته« مجرور بالم الجر؛ فهما، اإذن، ال ي�ستركان 
في الوظيفة التركيبية نف�سها. ويالحظ اأن المعطوف والمعطوف عليه قد 
ا�ستركا في الوظيفة التركيبية وهي »الفاعل« والداللية وهي »المنفذ« في 
التركيب اأ)33(، والمفعول والم�ستفيد في التركيب ب )35(، كما ا�ستركا 
والمكان:  واليوم«  »البارحة  بالزمان:  المتعلقة  الداللية  الوظائف  في 

»المنزل والم�ست�سفى« في التركيب ج )37(.
الداللية  الوظائف  زاوي��ة  من  )د(  المجموعة  اإل��ى  نظرنا  ما  واإذا 
الفعل في د )38( والجملة  الفعل على  اأنه تم عطف  يتبين  والتركيبية، 
الب�سيطة على الجملة الب�سيطة في د )39( والجملة المركبة على الجملة 
المركبة في د )40( والجملة الخبرية على الجملة الخبرية في د )38( 

)39( )40( والجملة الطلبية على الجملة الطلبية في د )41(.
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لهذا  العطف؛  في  المتحكم  المبداأ  هو  التناظر  اأن  نالحظ  هكذا 
يظل الت�ساوؤل المطروح هو: لماذا تنفلت جمل التعدد االإعرابي من قيد 
التناظر الوظيفي؟ لماذا يتغير اإعراب »عمرو« في التركيبين المكررين 

هنا )1( و)3(؟
1( اإن زيدًا ذاهب وعمرًا.

3( اإن زيدًا ذاهب وعمرو.

اأو التركيبين )10( و)15(.
10( اإن زيدًا وعمرو ذاهب.

15( اإن زيدًا وعمرًا ذاهب.

الفح�س الإعرابي التوليدي:
»اإن«؟  خ�سو�سًا  االإخبارية  الجمل  في  الم�سدري  �سمات  هي  ما 
الجديد  لكن  �سالفًا؛  المقترحة  التحاليل  بع�س  اإلى  الرجوع  يمكن  اإذن 
في هذه الفقرة هو تناول هذه ال�سمات انطالقا مما يوفره لنا البرنامج 
االأدنوي)23(. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سمات االإعرابية اال�سمية والفعلية 
في البرنامج االأدنوي تملك ال�سمة ]- موؤول[، الأن االإعراب ال ي�سهم في 
التاأويل في ال�سورة المنطقية؛ ولهذا يجب اأن ُيحذف ليتقاطع اال�ستقاق. 

.)Erased and deleted( ُيمحى االإعراب ويحذف عندما يتم فح�سه
وتبقى ال�سمات الموؤولة مبلوغة من التعداد اإلى ال�سورة المنطقية 

في اأثناء الحو�سبة مثل ال�سمة المقولية ]- ا�سم[... اإلخ.
اختيارية  �سمات   - الفعل  عك�س   - لال�سم  االإعرابية  ال�سمات  اإن 
غير مالزمة له. وال �سيء في المعجم يقول لنا اإنه يجب اأن يكون اال�سم 
في  االختيارية  هذه  تفهم  اأن  ويجب  مجرورًا.  اأو  من�سوبًا  اأو  مرفوعًا 
ال�سمات  اعتباطي  ب�سكل  ياأخذ  فاال�سم  والحو�سبة.  بالتعداد  عالقتها 
االإعرابية في التعداد وتقوم مبادئ النحو في اأث�ناء الحو�سبة من التعداد 
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اأو  اأو ن�سبًا  رفعًا  ال�سمة  اإذا كانت هذه  بتحديد  المنطقية  ال�سورة  اإلى 
اإعرابًا اآخر)24(.

لنتاأمل التركيب )1( المكرر هنا :
1( اإن زيدًا ذاهب وعمرًا.

»زيد«  من�سوبة هي  ببوؤرة  ا�سميًا  تركيبًا  ت�سدرت  »اإن«  اأن  يالحظ 
اأن الم�سدري »اإن« يتوزع دائما في �سدر التركيب فيتقدم  )24( ويت�سح 

المركب  في  ويفرغه  االإعرابية  ن�سب[   +[ �سمة  ويحمل  رئي�سة.  جمال 
الحدي البوؤرة الذي يليه، كما يحمل ال�سمة الداللية ]+ تاأكيد[ التي تجعل 
الجملة الخبرية موؤكدة. وتقول التحاليل التوليدية)25(: »وما يميز البوؤرة 
التي تلي الم�سدريين »اإن« و»اأن« هو اأنها تحمل �سمة اإعراب الرفع قبل اأن 
ت�سعد اإلى مخ�س�س هذين الم�سدريين لفح�س �سمة اإعراب الن�سب، 
ويجعل هذا البوؤرة ب�سمتين اإعرابيتين مختلفتين هما �سمة ]+ رفع[ قبل 
وتطرح  الم�سدريين،  اإدراج  بعد  ن�سب[   +[ و�سمة  الم�سدريين  اإدراج 
المركب  الذي يرفع  : ما  اأ�سئلة منها  البوؤرة عدة  اإعراب  اأمام اختالف 
اال�سمي البوؤرة قبل ظهور الم�سدري؟ وكيف ي�سعد هذا المركب الحدي 

لفح�س اإعراب الن�سب؟ وما هي القيود المتحكمة في ذلك؟«.
اإلى  التوليدية  التحاليل  دفع  الذي  هو  االإع��راب  في  االختالف  اإن 
�سروط  فمن  ال�سل�سلة،  توحيد  لمبداأ  مناق�س  »وه��ذا  التالي:  الفعل  رد 
يمكن  ال  لذلك  واح��د،  داللي  ودور  واحد  اإع��راب  لها  يكون  اأن  ال�سل�سلة 
اعتبار المركب الحدي الذي يظهر بعد الم�سدريين فاعاًل منقواًل واإنما 

بوؤرة ب�سكل مطابق لفر�سية قاعدية البوؤرة«)26(.
 )Periphirical( تفتر�س التحاليل التوليدية  وجود اإ�سقاط وظيفي
تو�سيعا لمقولة الم�سدري اأو انفالتًا عن هذه المقولة. اإن اإ�سقاط البوؤرة 
بتو�سط مقولة الم�سدري ومقولة ال�سرفة براأ�س يحمل �سمة )+ بوؤرة( 
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التي تحتاج اإلى اأن تفح�س في اأثناء اال�ستقاق مخ�س�س بال�سمة نف�سها، 
ويمكن تمثيل اإ�سقاط البوؤرة وفق نظرية »�َس« في الت�سجير )42(:

)42 

تف�سير  هو  عالقا  بقي  »وما  التالي:  التف�سير  التحاليل  هذه  وتقدم 
غياب  في  مرفوعة  فهي  عموما؟  البوؤرة  يميز  الذي  االإع��راب  ازدواجية 
�سواتيا.  محقق  بم�سدر  ومن�سوبة  �سواتيًا،  محقق  ظاهر  م�سدري 
ونفتر�س لتف�سير هذه االزدواجية اأن اإعراب الرفع مرتبط بموقع اإدراج 
عن  فناتج  الن�سب  اإع��راب  اأما  عامة،  ب�سفة  لالأ�سماء  وم��الزم  البوؤرة 

�سعود البوؤرة اإلى مخ�س�س الم�سدري لفح�سه«)27(.
من  واح��د  ب�سق  اهتمت  فاإنها  التوليدية،  التحاليل  تعددت  ومهما 
التي يت�سدرها الم�سدري، لكنها لم تهتم بما يمكن ت�سميته  التراكيب 

بالعطف المختلف كما في تراكيب التعدد االإعرابي.
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تركيــــــب:
كلما  التركيب  اإن  الوظيفية،  االأدبيات  اإل��ى  بالعودة  القول،  يمكن 
كان ب�سيطا اإال و�سهل اأمر و�سف عنا�سره وتف�سيرها؛ غير اأن التراكيب 
المدمجة تطرح �سعوبات اإ�سافية الأن االمتداد يعوق في بع�س االأحيان 

عمليات المالحظة والو�سف والتف�سير.
في  العطف  بوا�سطة  المدمجة  الجمل  الوظيفية  االأدبيات  وتحدد 

الو�سف التالي:
43( ج U    1    ج U   2 ...... ج ن.

 )2 والرمز )ج  االأولى،  الب�سيطة  الجملة  اإلى   )1 الرمز )ج  وي�سير 
والعطف  الربط  اإلى عالقة   )U( والرمز الثانية،  الب�سيطة  الجملة  اإلى 

بينهما، وهكذا.
بع�سها على  الب�سيطة وعطف  الجمل  توالي  ي�ستفاد من  ما  اأقل  اإن 
تجنبا  علميا   مت�ساوية  اأق�سام  اإل��ى  المركبة  الجملة  تجزيء  هو  بع�س 
الرئي�سة  للجمل  والتوليدية حلوال  الوظيفية  التحاليل  لقد قدمت  للحن. 
التي يت�سدرها الم�سدري؛ لكن اإذا ما عطفت هذه الجمل على غيرها 
االإعرابي،  التعدد  جمل  اأما  التناظر.  انعدم  العلمي،  الت�ساوي  وتحطم 
اإنها  تكون الحنة:  اأن  العلمي دون  والت�ساوي  التناظر  فباإمكانها تحطيم 
تحتفظ باالن�سجام في ا�ستعماالت معينة وتخرقه في ا�ستعماالت اأخرى. 
والتف�سير  والو�سف  المالحظة  �سعوبة عمليات  ر�سد  يمكن  ذلك  ورغم 

في التحليل. وتبقى االأ�سئلة المطروحة:
- ما الفرق بين التركيبين )10( و)15(؟

- عندما نتاأمل التركيب )3(:
3( اإن زيدًا ذاهب وعمرو.
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اأو التركيب )10( :
10( اإن زيدًا وعمرو ذاهب.

الن�سب  اإع��راب  ت�سويغ  ي�ستطيع  تحليل  واأي  »عمرو«؟  ُرف��ع  لماذا 
والرفع دفعة واحدة بين المتعاطفين؟

�سواهد اإ�سافية:
44( قال تعالى: {واآذان من اهلل ور�سوله اإلى النا�س يوم الحج الأكبر اأن 

اهلل بريء من الم�سركين ور�سوله} )التوبة/ االآية 3(.
45(  قال تعالى: {اإن اهلل ومالئكته ي�سلون على النبي} )االأحزاب/ 

االآية 56(.
46( قال تعالى: {اإن الذين اآمنوا والذين هادوا وال�سابئون والن�سارى 

اآمــن باهلل واليوم الآخــر وعمل �سالحاً فال خوف عليهم ول هم  من 
يحزنون} )المائدة/ االآية : 69(.

ُتظهر االآية االأولى ك�سر التناظر العلمي بين جملتين من خالل خرق 
بنية العطف:

47(   ج U   1   ج 2.

نظيرًا  له  نجد  اأن  يجب   U قبل  يوجد  ما  اأن  العلمي  التناظر  ويعني 
بعد U. ويزداد الو�سع تعقيدًا عند تاأمل الواو: هل هي للعطف؟ فالدليل 
على اأن جملة »ور�سوله« في )التوبة/ االآية 3( مرتبطة بالجملة االأولى قبل 
الواو، هو وجود �سمير يعود على �سابق حيث ال يمكن اأن ن�سمر اإال العنا�سر 
النتيجة  و�ستكون  نعرفه(.  ال  مكونا  ُن�سمر  اأن  يمكن  )ال  �سلفًا  المعروفة 
اأن  اأن الهاء في ر�سوله هي ما يجعل الجملة الثانية مرتبطة باالأولى، اأي 
ال�سمير في الجملة الثانية يعود على اهلل في الجملة االأولى. وحين ن�سيف 

الواو اإلى ما تقدم، فاإن الجملة الثانية ترتبط باالأولى بوا�سطة العطف.



حسن محمد علي أزروال
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

109

جـــــذور

لفظة  ُن�سبت  ل��م��اذا  ه��و:  نف�سه  يفر�س  ال��ذي  الت�ساوؤل  اأن  غير 
اإن الربط بين الجملتين �سعيف ال يرقى  »اهلل« وُرفعت لفظة »ر�سول«؟ 
الناحية  من  الواو  تحتله  الذي  المكان  الأن  العلمي  التناظر  م�ستوى  اإلى 
التركيبية هو مكان للف�سل بين مجال عاملي واآخر، ومن مميزات هذا 

الف�سل المجالي:
- اأن العالقة االإ�سنادية في الجملة االأولى هي عالقة تجمع بين ا�سم اإن 

وخبرها.
- اأن العالقة االإ�سنادية في الجملة الثانية هي عالقة تجمع بين المبتداأ 

وخبره.
و�سيكون التقدير في الجملة الثانية هو )ور�سوُله كذلك( اأو )ور�سوُله 

بريء من الم�سركين(.
اإن حدود المجال قد يتجاوز الم�سند والم�سند اإليه بوا�سطة امتداد 

الجملة، فكما نقول:
48( �سرمت بثينة الحبل.

نقول بوا�سطة االمتداد الذي ي�سترط الفهم وح�سور المعنى:
غروب  قبيل  البغي�س  ب��وادي  مكرهة  الحب  حبل  بثينة  �سرمت   )49

ال�سم�س.
 انتهى المجال في )48( عند حدود انتهاء المفعول، وانتهى المجال 
في )49( عند حدود انتهاء االمتداد في نهاية ال�سم�س، �ستكون النتيجة 
اآخر  مجال  ليبداأ  العمل  عندها  ينتهي  التي  بالنقطة  يهتم  المجال  اأن 
اأن مجااًل فرعيًا ي�سكل  اآخر؛ لكن االمتداد ُي�سبح مهما في حال  وعمل 
جزءا من مجال اأو�سع منه كاأن يظهر مجال عامل ومعمول داخل مجال 

عامل ومعمول اآخر في مثل:
50( زيد قام.
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فالخبر الفعلي ي�سكل مجاال داخل مجال.
مجال  هي  الم�سركين...}(  مــن  بــريء  اهلَل  اأن   ...}( جملة  اإن 
الأن  الثانية )ور�سوُله(  الجملة  رئي�س هو  ليبداأ مجال  الواو  رئي�س تحده 
هذه االأخيرة لي�ست امتدادًا للجملة االأولى؛ وهذا ما يبين بداية مجال 

اآخر ي�سرح خرق التناظر:
- من الناحية التركيبية: تدمج جملة كبيرة بين جملتين �سغيرتين.

- من الناحية العاملية: تخلق كل جملة في االآية مجااًل خا�سًا بها.
- من الناحية الفزيائية: ال ت�سكل الجملة الثانية امتدادًا للجملة االأولى، 

وال يتحكم فيها مجال عاملي واحد. 
خاتمة المجال:

اإن المجال هو اإجراء تركيبي يهدف اإلى تق�سيم الجمل المركبة اإلى 
المجال  يكون  وقد  بينها.  االإع��راب  تناظر  ال  فهم  ق�سد  ب�سيطة  اأخرى 
ال��واح��د،  التركيب  ف��ي  المختلفة  االإع���راب  اأوج���ه  لفهم  مهما  اإج���راء 
تبرير  ق�سد  المحذوف  ا�سترجاع  على  تعتمد  التي  التراكيب  خ�سو�سا 
الأن مكوناته  التركيب مجاال  يعتبر  ولهذا  اأو غيرهما؛  الن�سب  اأو  الرفع 
المكونات  هذه  من  مكون  اإع��راب  تغيير  وعند  من�سجمًا،  اإعرابًا  تحمل 
اآخر؛ وهكذا يمكن  اإلى مجال  واالحتفاظ باالن�سجام نف�سه فاإننا ننتقل 
فتح مفهوم المجال لي�سمل ق�سايا لغوية متعددة ويقدم حلوال تف�سيرية 

لما يحدث داخل التركيب.
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الهوام�س

)1( لقد انتبه �سيبويه اإلى هذا الم�سكل عندما اأكد اأن االأفعال ال ترتفع باالبتداء.
)2( لالأمانة العلمية، ا�ستفدنا في هذا الطرح من اأفكار محمد �سكري العراقي الح�سيني. 
ورغم اأنه تحدث عن البعد العاملي لالبتداء والبعد التكلمي، اإال اأننا اكتفينا هنا بالبعد 

االأول.
التوا�سل  مجلة،  الح�سيني،  العراقي  �سكري  �سيبويه، محمد  عند  االبتداء  مفهوم  انظر:   )3(
الل�ساني، المجلد الرابع، العدد الثاني، �سبتمبر 1992. والقولة ماأخوذة من ال�سفحة 58.

)4( مجلة »جذور«، ال�سنة التا�سعة، العدد 22، د�سمبر 2005، �س. 337 وما بعدها.
)5( ت�سوم�سكي 1981، �س 49.

Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures is a book by 
American linguist Noam Chomsky، published in 1981.
 )Chomsky، N. )1981( Lectures on Government and Binding، Dordrecht: 
Foris.( 

)6(  تركيب اللغة العربية، محمد الرحالي، دار توبقال للن�سر، الطبعة االأولى، الدار البي�ساء 2003.
            اأظهرت القيود ف�سلها النظري خ�سو�سا قيد المنظورية )الرحالي 2003(: لم يعد مبداأ 
الم�سفاة االإعرابية قيدا �سرفيا على �سالمة المركبات الحدية في ال�سورة ال�سوتية، 
بل اأ�سبح مرتبطا ببنية المو�سوعات باعتباره قيد �سالمة على تاأويل المو�سوعات في 
ال�سورة المنطقية. والربط بين االإعراب واالأدوار الداللية كما هو مقترح في )22(، 
اعتباطي، فاأي اإعراب يمكنه اأن ياأخذ اأي دور داللي والعك�س �سحيح )�س 36(. وال �سيء 
ي�ستوجب بال�سرورة هذا الربط بين االأدوار الداللية واالإعراب في البرنامج االأدنوي الأن 
الم�سكل اأكبر. اإن االأدوار الداللية معلومات موؤولة في م�ستوى ال�سورة المنطقية، في 
حين اأن االإعراب غير موؤول في هذا الم�ستوى. والم�سكل النظري االآخر الذي تطرحه 
�سياغة قيد المنظورية المقدمة في )22( في اإطار البرنامج االأدنوي هو اأن االإعراب 
في  االأ�سماء  اإلى  االإع��راب  ي�سند  يعد  فلم  الداللية.  االأدوار  عن  م�ستقلة  �سمة  اأ�سبح 

التركيب، بل اأ�سبح �سمة �سرفية ياأخذها اال�سم اأثناء تكوين التعداد )�س 37(.
          ويقوم قيد المنظورية على اأن الو�سم االإعرابي والو�سم المحوري يتم في نف�س ال�سل�سلة، 
االإعراب.  المحوري وفح�س  الو�سم  بين  التمييز  يقوم على  االأدنوي  البرنامج  اأن  غير 
اأن  وبحكم  عبثية،  غير  �سل�سلة  في  ُيفح�س  فاإنه  �سرفية،  �سمة  االإع��راب  اأن  فبحكم 
للفح�س.  ولذلك ال تخ�سع  �سل�سلة،  ُت�سند في  فاإنها ال  لي�ست �سمات،  الداللية  االأدوار 

فالو�سم المحوري وفح�س االإعراب اإجراءان مختلفان ومنف�سالن.
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           فهذه الق�سايا تظهر اأن المقاربة المحورية للم�سفاة االإعرابية المقدمة في اإطار قيد 
المنظورية في )22( مقاربة غير مالئمة في اإطار البرنامج االأدنوي )�س 37(.

)7( محمد خليل الزروق، مقالة: العطف على ا�سم )اإن(، مجلة »جذور«، مرجع مذكور.
)8( المقت�سب، المبرد محمد بن يزيد - 285ه�، تح، محمد عبد الخالق ع�سيمة، المجل�س 

االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية، القاهرة، 1385ه�، 111/4.
)9(  الكتاب، �سيبويه عمرو بن عثمان - 180ه�، تح، عبدال�سالم هارون، الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب، القاهرة 1385ه�/ 1966م، 144/2.
)10( مغني اللبيب، ابن ه�سام عبد اهلل بن يو�سف - 761ه�، تح، مازن المبارك ومحمد علي 

حمد اهلل، دار الفكر، بيروت، 1972م، �س : 617.
)11( االإي�ساح في �سرح المف�سل، ابن الحاجب عثمان بن عمر - 646ه�، تح، مو�سى العليلي، 

وزارة االأوقاف، بغداد 1402ه� / 1982م / 179.
)12( الجمل، الزجاجي عبدالرحمن بن اإ�سحاق - 337ه�، تح، علي توفيق الحمد، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بيروت، - 1404ه� - / 1984م، �س: 54.
)13( اأمالي ابن ال�سجري هبة اهلل بن علي - 452ه�، تح، محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، 

القاهرة 1423ه� / 1992م، 177/3.
)14( �سرح الجمل، ابن خروف علي بن محمد - 609ه�، تح، �سلوى محمد عرب، جامعة اأم 
القرى، مكة المكرمة، 1419ه�، 458/1. واأنظر: �سرح الجمل، ابن ع�سفور، علي بن 

موؤمن - 669ه�، تح، �ساحب اأبي جناح، بغداد 1400ه� / 1980م، 466-452/1.
)15( �سيبويه، الكتاب، مرجع مذكور، 155/2.

)16( �سرح الت�سهيل، ابن مالك محمد بن عبد اهلل 672ه�، تح، عبدالرحمن ال�سيد ومحمد 
المختون، دار هجر، القاهرة. 1400ه�/ 1990م، 52/2.

207ه�، تح، جماعة، ون�سر دور اآخرها الهيئة  )17( معاني القراآن، الفراء يحيى بن زياد- 
الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة 1972م، 310/1.

�سلبي، عالم  تح، عبدالجليل  – 311ه�،  ال�سري  بن  اإبراهيم  الزجاج  القراآن،  )18( معاني 
الكتب، بيروت، 1408ه� / 1988م، 192/2.

)19( محمد خليل الزروق، العطف على ا�سم )اإن(، مجلة »جذور« مرجع مذكور.
)20( البناء الموازي، الفا�سي الفهري، دار توبقال للن�سر، )الكتاب االأول(، الطبعة االأولى، 
)البناء  الق�سية  هذه  اإلى  الفهري  الفا�سي  عبدالقادر  ينظر   .1990 البي�ساء  ال��دار 
الموازي 1990( في ال�سفحة 68 وقد تحدث فبل ذلك في ال�سفحات 65 و66  و67 عن 
دور الزمن والتطابق في ت�سكيل تراكيب من مثل )23(. وبما اأن الجانب االإعرابي هو 

الذي يهمنا، فقد تغا�سينا عن هذه الق�سايا.
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)21( اإذا ربطنا التركيب )24( والتركيب )27(، نالحظ ما يلي : يقول الفهري - المرجع 
اإعراب  تلقى  قد  يكون  اأن  يمكن  »زيد«  فاإن  اآنفا،  بينا  فكما   :73-72 �س.  �س.  نف�سه 
الفاعل،  ا�سم  اإعراب  اأما  االإعرابية.  المبتداأ  قلناه من خ�سائ�س  لما  نظرا  التجرد، 
فال�سرفة  التمثل.  هذا  مثل  اإلى  يدعوان  �سببان  وهناك  بالتجرد.  اأي�سًا  يكون  فقد 
المجردة، اإذا كانت تتلقى اإعرابًا، فاإنها تتلقى دون �سك اإعرابًا بنيويًا. وهذا االإعراب 

يرثه مخ�س�س التطابق، وال يمكن اأن يت�سرب اإلى راأ�س تط.
            ثم اإنه لي�س هناك ما يدعو اإلى االعتقاد اأن اإعراب الرفع يمكن اأن يكون محوريًا. 
وعليه، فقد يكون االإعرابان في )24( اإعرابي تجرد، واإن كانت الجملة اال�سمية لها 
بنية وظيفية تامة. وبالمقابل، فاإن جمال مثل )27( تمثل جماًل »ا�سمية« ت�سند ال�سرفة 
فيها اإعرابًا للفاعل. فاإذ افتر�سنا اأن التطابق الجملي ي�سند اإعرابًا عامليًا، فاإن »زيد« 

في )27( يتلقى اإعرابًا بنيويًا.
)22( الل�سانيات واللغة العربية، الفا�سي الفهري، دار توبقال للن�سر،)الكتاب االأول(، الطبعة 

الرابعة، الدار البي�ساء 1985: ط 2000.
الثاني(،  للن�سر،)الكتاب  توبقال  دار  الفهري،  الفا�سي  العربية،  واللغة  الل�سانيات   )23(

الطبعة الرابعة، الدار البي�ساء 1985: ط 2000.
         يمكن الرجوع اإلى الفهري في الكتاب االأول لمعرفة عالقة الجمل االبتدائية بالجمل 
ذات الرابطة في ال�سفحة 135. ويمكن الرجوع كذلك اإلى الفهري في الكتاب الثاني  

لمعرفة اإعراب االنت�سار في ال�سفحات 39 و64 و65.
اإعراب  العربية  اللغة  في  الرفع  اإع��راب  يعد  يلي:  ما  اإلى   -  2003  - الرحالي  يذهب   )24(
1990 - ويعد االإعراب الذي يحمله المبتداأ  تجرد، كما بين ذلك الفا�سي الفهري - 
في )24( اإعراب تجرد رغم اأن الجملة اال�سمية تملك بنية وظيفية تت�سمن اإ�سفاطًا 

للزمن.
                24( زيد ذاهب.

           ويتميز هذا االإعراب بكونه يزول بدخول العوامل البنيوية كما في )25( الذي ياأخذ 
فيها المبتداأ اإعراب الن�سب بوا�سطة اإن:

                25( اإن زيدا داهب.

            و27( اأظن زيدا ذاهبا.
اإع��راب  و)25(  الخبر في )24(  اإع��راب  اأن  اإل��ى  الفهري )1990(  الفا�سي  ويذهب          
تجرد كذلك. ويعتبر بالمقابل اأن الن�سب الذي يحمله ا�سم الفاعل في )27( اإعرابًا 

محوريًا، وهو اإعراب نجده مع "لي�س" كذلك في:
)25( لي�س زيد ذاهبًا. �س 42.
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)26( الفا�سي الفهري، الل�سانيات واللغة العربية، الكتاب الثاني، مرجع مذكور، �س 124.
)27( لالطالع على قيد التناظر الوظيفي، ُيرجى مراجعة الكتب التالية :

الرباط  عكاظ،  االأول��ى،  الطبعة  المتوكل،  اأحمد  العربية،  اللغة  في  المركبة  الجملة   )28(
1988. - انظر بالخ�سو�س: الف�سل الثاني، الحمول غير المدمجة.

مطبعة  االأم��ان،  دار  المتوكل،  اأحمد  الوظيفية،  الل�سانيات  في  العربية  اللغة  ق�سايا   )29(
ومكتبة االأمنية، الرباط. - انظر بالخ�سو�س ف�سل: الوظائف - .

الدار  االأولى،  الطبعة  الثقافة،  دار  المتوكل،  اأحمد  الوظيفي،  اللغة  نحو  في  درا�سات   )30(
البي�ساء 1986.

           - انظر الجزء الثالث/ الف�سل الثاني: العطف في اللغة العربية.
)31( تركيب اللغة العربية، محمد الرحالي، مرجع مذكور.

          يقول )الرحالي 2003( : لقد اأ�سبحت ال�سمات في البرنامج االأدنوي تحتل مكانا هاما 
اأن  اإلى اقتراح مفاده  في بنية النحو وفي العمليات التركيبية. فهذا البرنامج ي�ستند 
اللغوية(  الخ�سائ�س  )اأو  ال�سمات  من   )set( مجموعة   : �سيئين  يقدم  الكلي  النحو 
اأو  النحو  فمهمة  اللغوية.  العبارات  لتوليد  ال�سمات  هذه  على  تنطبق  التي  والعمليات 
الن�سق الحا�سوبي هي تحويل ال�سمات اللغوية اإلى عبارات لغوية. وتخزن هذه ال�سمات  
في المعجم في مداخل معجمية. وتدخل ال�سمات االإعرابية �سمن ال�سمات ال�سورية 

)features formal( المخ�س�سة للمدخل المعجمي. )�س : 24(.
             وتتميز نظرية االإعراب في البرنامج االأدنوي من مثيلتها في نظرية المبادئ والو�سائط 
الفح�س  بمفهوم  وتعوي�سه  االإع��راب��ي  االإ�سناد  مفهوم  عن  اال�ستغناء  بخا�سيتين: 
عالقة  اأي  في  العمل  مفهوم  عن  كليًا  واال�ستغناء   ،)Checking Case( االإع��راب��ي 
اإعرابية. واالنتقال من مفهوم االإ�سناد اإلى مفهوم الفح�س لي�س انتقااًل ا�سطالحيًا، 
بل هو انتقال ت�سوري يتمثل في اأن االأ�سماء لم تعد تدخل التركيب خالية من االإعراب 

الذي ي�سند اإليها في الموقع التركيبي المالئم وفقًا لمبادئ النحو.
           لقد اأدى اال�ستغناء عن العمل في الو�سم االإعرابي اإلى اعتبار االإعراب البنوي م�سوغًا  
 .)Spec – Head Agreement( بوا�سطة العالقة ال�سجرية تطابق مخ�س�س - راأ�س
وينبغي اأن تتحقق هذه العالقات ب�سكل موحد في جميع اللغات في ال�سورة المنطقية. 
والمركبات الحدية التي ت�سل م�ستوى ال�سورة المنطقية ب�سمة اإعرابية غير م�سوغة تعد 

مو�سوعًا تركيبيًا �سيئ التكوين، وينتج عن ذلك �سقوط اال�ستقاق )�س �س: 30-29(.
)32( المرجع نف�سه )الرحالي )2003(( �س. �س : 25-24.

االآداب  كلية  من�سورات،  ال�سعيدي،  الح�سن  العربية،  الجملة  في  الوظيفية  المقوالت   )33(
والعلوم االإن�سانية، �ساي�س - فا�س، ر�سائل  واأطروحات، رقم 10. الطبعة االأولى، فا�س 

2005، �س : 316.

)34( المرجع نف�سه، �س: 317.
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)35( المرجع نف�سه، �س: 318.

)36( المرجع نف�سه، �س: 319.

)37( المرجع نف�سه، �س: 325.
)38( حللنا فيما �سبق تراكيب تنتمي اإلى الجمل المدمجة بوا�سطة العطف، والحظنا كيف 
اأن الجملة الب�سيطة متى ظهر فيها خلل داللي اأو تركيبي في عالقتها بجملة ب�سيطة 

اأخرى ت�سبح الحنة.
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جدل التداول والتخييل

يف خطاب البالغة العربية

م�سعود بودوخة)*(

توطئــــــة:
الأوجه،  متنّوع  متعّددالمداخل،  در�س  البالغي  الدر�س  اأن  �شك  ل 
وهو اأمر ل تنفرد به البالغة العربية، بل هو �شمة مّيزت عامة الدر�س 
اأن  البالغّي القديم عند العرب والغرب على ال�شواء، ومن دلئل ذلك 
اأكثر من باحث غربي راأى اأن البالغة القديمة قريبة من مجال اهتمامه؛ 
�شوب  جذبها  و»بيرلمان«  بالأ�شلوبية،  ربطاها  و»ديكرو«  »تودوروف«  فـ 
من  نظر  كوهن«  و»جان  ن�شيا،  منحى  بها  نحا  ديك«  و»فان  الحجاج، 

خاللها اإلى ال�شعرية)1(.
التي  الفنون  من  كثير  ملتقى  البالغة  اأن  »التنازع«  هذا  و�شبب 
اأ�شهمت في اإر�شاء دعائمها، وا�شتفادت - في الوقت ذاته - من الآفاق 

التي مافتئ �شوؤال البالغة يرتادها با�شتمرار . 
ونتج عن هذا التداخل في البالغة العربية اأن امتزجت فيها الغاية 
اإّن هذين الجانبين  الفّنية التخييلية بالغاية التوا�شلية التداولية، حتّى 

)*(  جامعة سطيف - الجزائر.
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اأو  القدماء،  البالغيين  بين  �شواء  والتبا�س،  جدل  مثار  كانا  ما  كثيرًا 
القديم،  البالغّي  الدر�س  لم�شار  تناولهم  في  المحدثين  الباحثين  بين 
التداول  جانبي  بين  واللتبا�س  الجدل  هذا  مظاهر  ويمكنناتلّم�س 

والتخييل في اأربعة مجالت هاّمة:
- في م�شطلح البالغة وحّدها.

- في مفهوم النظم.
- في البيان وال�شور الفنية. 

- في المفا�شلة بين ال�شعر والنثر.
يف م�صطلح البالغة ومفهوم البليغ:

البالغة  م�شطلح  في  والتداول  التخييل  بين  اللتبا�س  اأثر  يتجلى 
نف�شه عند القدماء، حيث كان هذا الم�شطلح ي�شتخدم بمعان ومفاهيم 
ل اإلى اأنَّ لها �شّتة  متعّددة، تّتبع الم�شّدي، مالمحها عند الجاحظ، فتو�شّ

من ال�شتعمالت العاّمة: 
ا�شتعمال ل�شانّي عاّم؛ مفاده مجّرد الحدث الّلغوي.  )1

ا�شتعمال فيزيولوجي فكرّي؛ يتمّثل في الن�شجام الزمني بين الدواّل   )2

والمدلولت.
ا�شتعمال منطقّي ل�شانّي؛ يهدف اإلى الإقناع.   )3

ا�شتعمال لغوّي نف�شّي؛ هدفه التاأثير.  )4

تمييزّية  لخ�شائ�س  الكالم  ت�شمن  حول  يدور  اأ�شلوبّي؛  ا�شتعمال   )5

يتحّول بها من مجّرد اإبالغ ر�شالة ل�شانّية اإلى ماّدة من الخلق الفنّي.
والإ�شارة  كال�شكوت  الأداء  تنويع  في  يتمّثل  ل�شانّي؛  ل  ا�شتعمال   )6

وغيرهما)2(.
فاإن  الجاحظ  عند  البالغة  م�شطلح  دللت  بتعدد  �شّلمنا  واإذا 
تلك  اأحد محاور  كان   - وا�شح  هو  كما   - الحجاجي  التداولي  الجانب 
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كان  فاإذا  الإقناع،  اإلى  الهادف  الل�شاني  ال�شتعمال  وهو  الدللت، 
هو  التخييل  فاإن  البالغة،  وجهي  اأحد  هو  الإقناعي  التداولي  الخطاب 
وجهها الثاني، »فالبالغة ت�شم في جانب منها كل الخطابات التخييلية 
مكونات  كل  الثاني  جانبها  في  ت�شم  كما  وغيرهما،  و�شرد  �شعر  من 
الخطاب التداولي... فبالغة الخطاب الإقناعي تقابل بالغة الخطاب 

التخييلي وتتداخل معها«)3(.
اأخرى،  ا�شتعمالت  مع  الحجاجي  البعد  تداخل  نلحظ  اأن  ويمكننا 
وال�شتعمال  التاأثير،  اإلى  الهادف  النف�شي  اللغوي  ال�شتعمال  �شيما  ل 
الأ�شلوبي الذي يدور حول ما يت�شمنه الكالم من خ�شائ�س يتحول بها 

من مجرد اإبالغ ر�شالة ل�شانية اإلى ماّدة فّنّية.
محاور  ثالثة  في  الدللت  هذه  اأجمل  فقد  العمري  محّمد  اأما 

اأ�شا�شية: 
- المحور الإخبارّي المعرفّي التعليمّي؛ اأي اإظهار الأمر على وجه الإخبار 

ق�شد الإفهام. 
- والمحور التاأثيري؛ بتقديم الأمر على وجه ال�شتمالة وجلب القلوب.

- والمحور الحجاجّي؛ وهي اإظهار الأمر على وجه الحتجاج وال�شطرار. 
اأما  التداولي،  الجانب  اإلى  اأقرب  والحجاجي  الإخباري  فالمحور 

المحور التاأثيري فهو اأقرب اإلى التخييل. 
ذاته،  البالغة  م�شطلح  من  وتعّددًا  جدًل  اأقّل  البليغ  يكن  ولم 
التخييل  يتنازعهم  كان   - البليغ  مفهوم  يحددون  وهم   - فالبالغيون 
والتداول فيقع بينهم من الجدل والمناظرة بقدر ما بين الجانبين من 

تما�ّس والتبا�س.
من ذلك ما نقله الجاحظ عن العّتابي في تحديد البليغ من اأّن:» كل 
من اأفهمك حاجته فهو بليغ «)4(، وكاأن الأ�شل في ذلك هو القدرة على 
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الإبالغ واإي�شال الدللة فح�شب، ولكّن الجاحظ يعّقب على قول العّتابي 
مف�ّشرا ق�شده وموؤول معنى كالمه بقوله: »... واإنما عنى العّتابي اإفهامك 
الف�شحاء«)5(، فبينما يركز  العرب  العرب حاجتك على مجاري كالم 
العّتابي على الجانب التداولي، ياأتي تف�شير الجاحظ لي�شحب الم�شطلح 
نحو قطب الفن والتخييل، وكاأنه يريد اأن ينبه اإلى اأن اأمر تبليغ الدللة 
لي�س مطلقًا اأو ممكنًا اأو مقبوًل في مجال البالغة كيفما اتفق، ولكن له 

طرائق يجب اأن تتفق مع �شنن العرب الف�شحاء ومجاري كالمهم.
والقيد الذي ذكره الجاحظ هنا للكالم البليغ نجده عند اأبي هالل 
الع�شكري تقييدا بالح�شن، عند تعقيبه على كالم العّتابي ال�شابق، حيث 
اإن  واإنما عنى:  بليغ،  اأفهمك حاجته فهو  العّتابي: كل من  يقول: »وقال 
اأفهمك حاجته بالألفاظ الح�شنة، والعبارة النّيرة فهو بليغ «)6(، وبذلك 
واأنه ل يمكن ف�شله عن  التخييلي،  الفني  الجانب  اإلى  الع�شكري  ي�شير 
المفهوم  هذا  مع  وات�شاقًا  العربية،  البالغة  حد  في  التداولي  الجانب 
عّرف الع�شكري البالغة باأنها »كل ما تبلغ به المعنى قلب ال�شامع فتمّكنه 
في نف�شه كتمّكنه في نف�شك مع �شورة مقبولة ومعر�س ح�شن«)7(، فجمع 
التخييلي،  الفني  والجانب  التداولي  التوا�شلي  الجانب  بين  تعريفه  في 
اأن الكالم »اإذا كانت عبارته رّثة، ومعر�شه خلق، لم ي�شّم بليغًا،  ذلك 

واإن كان مفهوم المعنى مك�شوف المغزى«)8(.
ويمكن القول اإن م�شطلح البالغة ومفهومها ظل يتجاذبهما جانبان 
اأ�شا�شيان هما جانب التوا�شل والإبالغ، وجانب الفن والجمال؛ الدللة 
والإبالغ بما يعنيانه من دقة ومبا�شرة وو�شوح واإقناع، والفن والجمال 

بما يفر�شانه من غمو�س وتخييل واإمتاع. 
واإذا كان الإلحاح على ت�شامي البالغة عن عملية الإبالغ المجرد 
النمطي قد اأبرز البعد الفني التخييلي في عمل البالغيين في مقاربتهم 
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للحجاج  معالجتهم  في  يتجّلى  التداولي  البعد  فاإن  البالغة،  لخطاب 
اأهمها على  اإن لم يكن  التداولية  اأهم  المباحث  البالغي باعتباره من 

الإطالق.
واأول مظاهر المنحى التداولي للبالغة العربية نزوعها اإلى الو�شوح 
ونفرتها من التعقيد والغمو�س، واجتناب كل ما يمكن اأن يعوق ات�شال 

المخاطب بالن�س، اأو يحجبه عن فهمه، اأو يوؤخر هذا الَمهّمة)9(.
تعريفاتها  ثنايا  في  نجده  ما  للبالغة  التداولي  البعد  ومن ظواهر 
من اإ�شارة اإلى جانب الحجة والإقناع، اأو الغلبة والإفحام، فابن المقفع 
يجعل الحتجاج وجها من اأوجه البالغة وحالة من حالتها، حين �شئل 
ما البالغة؟ فقال: »البالغة ا�شٌم جامٌع لمعاٍن تجري في وجوٍه كثيرة، 
كوت، ومنها ما يكون في ال�شتماع، ومنها ما يكون  فمنها ما يكون في ال�شُّ
في الإ�شارة، ومنها ما يكون في الحتجاج، ومنها ما يكون جوابًا، ومنها 
وُخطبًا،  �َشجْعًا  يكون  �شعرًا، ومنها ما  يكون  ابتداًء، ومنها ما  يكون  ما 

ومنها ما يكون ر�شائل«)10(.
وخالد بن �شفوان يجعل الحّجة ركنا في تعريفه للبالغة، فقد جاء 
في كتاب العمدة : »... وقيل لخالد بن �شفوان: ما البالغة؟ قال: اإ�شابة 
و�شائل  من  و�شيلة  هنا  فالحجة  الحجة«)11(،  اإلى  والق�شد  المعنى، 

الحجاج واآلية من اآلياته.
اأعمال  في  ح�شورًا  اأكثر  كان  التداولي  البعد  اإن  القول  ويمكن 
الحجاج  وثياب  تارة،  الو�شوح  لبو�س  لب�شًا  وتحليالتهم،  البالغيين 

والإقناع تارة اأخرى، وثوب مراعاة المقام والمخاطبين تارات كثيرة.
ومما يلحق بجدل التداول والتخييل في مفهوم البالغة اختالفهم 
اأم لي�س منها؛ »فال�شّكاكي في  حول حدها الأدنى؛ هل هو من البالغة 
تعريفه لطرفي البالغة يجعلها تنتهي عند اأدنى مرتبة يتحقق فيها اأقل 
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اإذا  ما يمكن من  الفهم والإفهام، )اأو التوا�شل( ... وهو القدر الذي 
اأنق�س منه �شيء التحق ذلك الكالم باأ�شوات الحيوانات ...«)12(، وهذا 
البالغة فوق درجة  اآخرون، جعلوا  اإليه بالغيون  يتعار�س مع ما ذهب 

الإفهام، ولو كان جّيدًا.
واأورد العلوّي هذه الم�شاألة في كتابه »الطراز« فقال: »... اأّما الطرف 
الأ�شفل فهل يعّد من البالغة اأم ل ؟ فيه ترّدد، والحّق اأّنه معدود فيها... 
لأّن ما كان طرفا لل�شيء فهو منه«)13(، ولكّن العلوّي يورد بعد ذلك راأي 
لي�س  الأ�شفل  الطرف  اأّن  في  راأيه  الخطيب  ابن  فينقل عن  المخالفين 
من البالغة في �شيء، ول يكون معدودًا منها، »لأن منزلة البالغة اأعلى 
حّد  وبين خروجه عن  الكالم  هذا  بين  لي�س  اإّنه  يقال  اأن  من  واأ�شرف 
البالغة اإل اأن ينق�س منه �شيء«)14(، وهذا امتداد لجدل اللتبا�س بين 

الجانب التوا�شلي التداولي والجانب الفّنّي التخييلي.
لجدل  محاًل  كانا  البليغ  ومفهوم  البالغة  م�شطلح  فاإن  وهكذا 
خالل  من  الجدل  ذلك  مالمح  بع�س  ظهرت  وقد  والتخييل،  التداول 
التداول  قطبي  بين  تراوحت  �شتى  لدللت  البالغة  م�شطلح  احتمال 
ت�شمن  مرتبة  اأدنى  من  يبداأ  الذي  مفهومها  مجال  و�شعة  والتخييل، 
حتى  والمجاز،  التخييل  مرتبة  عند  ينتهي  ول  والإفهام،  التوا�شل 

يجاوزهما اإلى حد الإعجاز.
في مفهوم النظم:

من بين اأ�شهر المفاهيم البالغية التي نالت حظامن جدل التداول 
فيها  امتزج  التي  فتحليالته  عبدالقاهر،  عند  النظم  مفهوم  والتخييل 
الفروق  بيان  على  بالحر�س  للتراكيب،  الفّنّية  الأ�شرار  عن  البحث 
بالنحو  ذلك  كّل  ورْبطه  المختلفة،  التعبيرات  بين  الدقيقة  المعنوية 
النظم  مفهوم  قدرة  مدى  حول  المحدثين  لدى  جدًل  اأثارت  وقوانينه 
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على ا�شتيعاب الجوانب الفّنّية لالأ�شلوب؛ فبع�شهم اأح�ّس اأّن اإلحاح عبد 
على  ينطوي  النحوومعانيه،  بقوانين  النظم  ربط  على  ال�شديد  القاهر 
كتامر  التعبير،  في  الأخرى  الجمالية  والقيم  الفّنّية  بالجوانب  اإخالل 
�شّلوم، الذي راأى اأّن القول باأن »النظم هو توّخي معاني النحو« م�شوب 

ب�شيء من الق�شور، واأنه ينبغي اأن يواجه بحذر �شديد)15(.
اأن كتاب: دلئل الإعجاز، يدورحول  اإلى  وذهب م�شطفى نا�شف، 
فكرة التو�شيح وتحقيق المعنى. وقال ح�شن طبل: »اإن نظرية النظم لم 
تكن خال�شة للم�شتوى الفّنّي من اللغة لدى عبدالقاهر، واإّن نظرة عبد 
القاهر في الفروق بين الأ�شاليب المختلفة لم تكد تتجاوز نطاق النظر 
النحوي البحت، واأن غايته من تحديدها لم تكن �شوى تحقيق م�شتوى 

ال�شحة النحوية«)16(.
مفهوم  اأن  راأى  َمن  الباحثين  ِمن  وجدنا  الآراء،  هذه  مقابل  وفي 
الأدب  لغة  بها  تحفل  التي  )التخييلية(  الفّنّية  القيم  يتناول  النظم 
الأ�شلوب  به  وينيط  الجرجاني  عنه  يتحّدث  الذي  النحو  واأّن  والإبداع، 
الفّنّي، لي�س هو النحو الذي يهتّم ب�شّحة الّتراكيب و�شالمتها)فيكتفي 
م�شطفى  بتعبير   - ة«  خا�شّ »نحوية  اأو  خا�س  نحو  هو  بل  بالتداول(، 
ال�شعدني ـــيمار�شها الجرجاني في نقده وتحليله، يبتدئ دورها بعد اأن 

ينتهي دور علم النحوومهّمته في بناء الخطاب الأدبّي)17(. 
بالمثل  الم�شتغلون  به  يحفل  مو�شوعًا  النحو  يبقى  ل  هذا  وعلى 
اللغوّية، الذين يرون اإقامة الحدود بين ال�شواب والخطاأ، بل هو م�شغلة 
الفنون  كزخارف  لّلغة  زخارف  النحو  يغدو  حيث  وال�شعراء،  الفّنانين 

الجميلة)18(.
فالنظم عند عبد القاهر - بح�شب هذه الروؤية - ل يمكن اأن يكون 
التوا�شل  م�شتوى  عند  واآفاقه  حدوده  تنتهي  الذي  النوع  على  مق�شورًا 

النمطي، وال�شحة وال�شواب النحوي، بل هو نحو فوق ذلك.
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وتحدث بع�س الباحثين عن نوعين من النحو:اأحدهما نظم نمطي 
بها  تتاأدى  نحوية  ا�شتقامة  التراكيب  به  ت�شتقيم  )تداولي(،  مجرد 
نظم  وثانيهما  زيادة،  ول  نق�س  فيه  يت�شور  ول  والأغرا�س  المقا�شد 
فني )تخييلي( ت�شمو دللته اإلى م�شتوى المزية والف�شيلة، وهو اإ�شافة 

ت�شاف اإلى م�شتوى ال�شحة النحوية)19(.
كّله  النظم  عّد  حين  هذا  من  اأبعد  ذهب  دروي�س،  اأحمد  اإن  بل 
ترقى  الذي ل  الرفيع  الأ�شلوب  بمختلف درجاته م�شتوى من م�شتويات 
اأ�شلوب �شحيح وداخل في  الأ�شاليب الأدبية؛ فقد يكون هناك  اإليه كل 

دائرة الأ�شاليب الأدبية،ولكنه ل يعد داخاًل في دائرة النظم)20(.
والتفاوت  التمايز  بق�شية  وعي  على  كان  عبدالقاهر،  اأن  �شك  ول 
بين الم�شتوى النحوي المجرد، الذي يقابله عنده م�شطلح »ال�شحة«، 
والم�شتوى الفني الذي يقرنه بـ »المزية والف�شيلة«، وهو يجعل الم�شتوى 
الأول �شرطًا ومنطلقًا اإلى الم�شتوى الثاني، ويتدرج في البرهنة على اأن 
اأن  ثبت  وقوانينه،فاإذا  النحو  اأحكام  باحترام  مرهون  الفني  الأ�شلوب 
العلم )النحو(،  بقوانين هذا  يعمل  اأن ل  واختالله  النظم  ف�شاد  �شبب 
�شحته  م�شتنبط  اأن  ثبت  اإذا  ثم  بها،  يعمل  اأن  �شحته  �شبب  اأن  ثبت 
وف�شاده من هذا العلم، ثبت اأن الحكم كذلك في مزيته والف�شيلة التي 

تعر�س فيه)21(.
ويمكن اأن نو�شح هذا ال�شتدلل بالمخطط الآتي :

1( الف�شاد             عدم العمل باأحكام النحو.

2( ال�شحة           العمل باأحكام النحو.

3( المزية والف�شيلة            العمل باأحكام النحو اأي�شًا.

فالنتقال من الق�شية )1( اإلى الق�شية)2(، هو انتقال من م�شتوى 
الخطاأ اإلى م�شتوى ال�شواب )المجرد(. اأما النتقال من الق�شية )2( 
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اإلى الق�شية )3( فهو انتقال من م�شتوى ال�شحة وال�شواب اإلى م�شتوى 
م�شتويي  بين  القاهر  عبد  تمييز  على  دليل  وهذا  والف�شيلة،  المزية 
ال�شحة وال�شواب النحوي من جهة،والمزية والف�شيلة من جهة اأخرى.
على اأن الم�شتوى الأخير هو الأحق بالهتمام بح�شب عبدالقاهر، 
العيوب،  من  بال�شالمة  الف�شل  من  يكتفي  الذي  النمطي  ال�شواب  اأما 
والتخل�س من اللحن فلي�س هو محط النظر، ومدار الأمر على التخير 
الأمر  في  ترى  حتى  ف�شيلة  ل  لأنه  »وذلك  والقريحة،  الفكر  واإعمال 
م�شنعًا، وحتى تجد اإلى التخير �شبياًل... فاإن قلت : اأفلي�س هو كالمًا قد 
اّطرد على ال�شواب، و�شلم من العيب؟.. قيل: اأما وال�شواب كما ترى 
فال، لأنا ل�شنا في ذكر تقويم الل�شان، والتحّرز من اللحن وزيغ الإعراب 
فنعتّد بمثل هذا ال�شواب، واإنما نحن في اأمور تدرك بالفكر اللطيفة، 
ودقائق يو�شل اإليها بثاقب الفهم، فلي�س درك ال�شواب دركًا فيما نحن 
ال�شواب  فهذا  اإليه)22(.  الو�شول  وي�شعب  مو�شعه  ي�شرف  حتى  فيه، 
ذو الفكر اللطيفة، والدقائق ال�شريفة، هو �شر الأدبية ومناط الإبداع، 

ومكمن الإعجاز براأي عبدالقاهر.
ويرى محمد العمري، اأن كتاب »دلئل الإعجاز« الذي تال »اأ�شرار 
تعد  »لم  التـنا�شب، حيث  التركيز على  اإلى  تحوًل  يمثل  البالغة« زمنيًا 
القيمة موجودة في اتجاه تنامي الغرابة، بل في اتجاه منا�شبة الكالم 
للمقا�شد«. ومعنى ذلك اأن الجرجاني انتقل من الغرابة ال�شعرية )اأي 
ال�شياقية  اأو  المقامية  المنا�شبة  اإلى  البالغة  اأ�شرار  في  التخييل(  من 

)اأي اإلى تداولية ل�شانية( في دلئل الإعجاز... 
في  القاهر  عبد  م�شروع  به  يت�شم  الذي  العمق  من  الرغم  وعلى 
الإيقاع  ح�شاب  على  والمقا�شد  المعاني  مجال  في  بحفره  الدلئل 
والمقامات والقيم الثقافية )الأغرا�س()23(، فاإن هذا ل يغّطي حقيقة 
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المطلب  وبين  المعنى...  خ�شو�شية  بين  متاأرجحًا  كان  الجرجاني  اأن 
اللغوي  في الو�شوح)24(.

واإذا كان الإطار العام في الأ�شرار هو العقلية في مقابل الح�شية، 
العقلية باعتبارها فر�شة للتاأويل والغرابة، فاإن الأمر �شار في الدلئل 
لتكوين  بع�س،  على  بع�شه  الكالم  يبنى  كيف  الخبرية؛  بالإفادة  يتعلق 
»لم  فالغرابة  نثرية)25(؟  اأكثر  كالم  اأي  الترابط،  �شديد  مف�شل  خبر 
�شارت  ولكنها  البالغي،  دورها  يجحد  ولم  الدلئل،  كتاب  من  تختف 

محكومة بالنظم ومرهونة به)26(.
مجال البيان وال�صور الفنية:

لعل اأول مظاهر الجدل بين التداول والتخييل في مجال علم البيان 
يتجلى في المفارقة بين دللة الم�شطلح من الناحية اللغوية )حيث يدل 
على الك�شف والإي�شاح والتف�شير وغيرها مما يدخل في دائرة التداول(، 
وما يقوم عليه عند البالغيين من مباحث تت�شل بال�شورة الفنية ومن 

خ�شائ�شها الخفاء، والتخييل، والإيحاء، والتلميح.
وفي كتاب اأ�شرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني ا�شتحال الجدل 
الغرابة  عن�شر  هما  تعار�س  و�شع  و�شعا  عن�شرين  »بين  �شراعًا 
المفيدة، وعن�شر الو�شوح غير المفيد... ولكل منهما مرادفات و�شفات 
والتاأويل،  والتركيب  والتخييل  بالمفارقة  تقترن  فالغرابة  وتجليات، 
)�شد  خا�شية  فهي  هنا  ومن  اإلخ،  والكذب...  بالغمو�س  وتو�شف 
عامية(، والو�شوح يقترن بالعقل والمعرفة وال�شحة، ويو�شف بال�شدق 
وال�شراحة... اإلخ، ومن ثم فهو عاّمي«)27(. ولم يفاعل الجرجاني بين 
هذين المكونين مفاعلة تكامل اأواندماج يولد تركيبًا جديدًا ياأخذ من 
الطرفين معًا في هذه المرحلة بل الذي وقع هو ح�شور عن�شر الو�شوح 
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لعن�شر  منازع  كعن�شر  �شفاته  من  �شفة  خالل  من  حين  بعد  حينًا 
الغرابة«)28(.

ومن بين ما اأثار جدل التخييل والتداول في علم البيان بعد تحّدده، 
الواحد في  المعنى  »اإيراد  باأنه  ال�شكاكي  له  اأورده  الذي  التعريف  ذلك 
ليحترز  وبالنق�شان  عليه،  الدللة  و�شوح  في  بالزيادة  مختلفة  طرق 
بالوقوف على ذلك عن الخطاأ في مطابقة الكالم لتمام المراد منه«)29(.
فهذا التعريف - كما هو وا�شح - ل يفي بما لعلم البيان من طابع 
فني تخييلي يعتمد على العدول عن الحقيقة اإلى المجاز، مع ما يوّلده 
ذلك من اإيحاءات يلتّذ بها ال�شامع، وتو�ّشع من اأفق الدللة، لأّن التركيز 
على و�شوح الدللة لي�س هو مبلغ هذا العلم، ولذلك وجدنا من البالغيين 
من لم يرت�س هذا التعريف الذي اأهمل الأ�شا�س الفني )التخييلي( لعلم 
البيان، كمحمد بن علي الجرجاني )ت 816هـ( الذي عّقب على تعريف 
من  العقلية  الدللة  في  يبحث  ل  البيان  »علم  بقوله:  ال�شابق  ال�شكاكي 
حيث الو�شوح وعدمه، بل من حيث التذاذ النف�س بها، لكونها مت�شرفة 
فيها، ولها مدخل منها، األ ترى اأن قولك: »زيد بحر في العلوم« لي�س مثل 
قولك: »كثير العلوم«، و»اإنه كثير الرماد«، لي�س مثل »كثير ال�شيافة« في 

التذاذ النف�س وقبول الطبع«)30(.
وهذا الموقف ينت�شر للجانب التخييلي في البيان ويتبنى مقيا�شا 
اإليه محمد الجرجاني، بعبارة »التذاذ النف�س«،  اأ�شار  جماليا خال�شًا، 
البيان  لعلم  ال�شكاكي،  تعريف  طبع  الذي  الق�شور  �شد  بذلك  محاوًل 
عندما اقت�شر على ما �شّماه و�شوح الدللة )وهو بعد تداولي(، واأغفل 

البعد التخييلي.
وقد لحظ محمد العمري، اأن علم البيان عند ال�شكاكي، لي�س في 
بين  ما  منطقة  في  يقع  يكون،واإنما  اأن  يفتر�س  كان  كما  التخييل  بوؤرة 
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ال�شعر والمنطق؛ بين وظيفة التخييل ووظيفة المعرفة وال�شتدلل، اأي 
في منطقة بين التخييل والتداول)31(.

موؤلف  يتعمد  اإذ  والإيحاء؛  التخييل  و�شائل  اأ�شهر  من  والغمو�س 
اأحيانا ول ي�شرح،  يلّمح  الو�شوح، ولكنه  األ يكون وا�شحا تمام  الّن�س 
خا�شية  جعل  المحدثين  الّنقاد  بع�س  اإن  بل  يو�شح،  اأن  دون  وُيغِم�س 
الغمو�س �شمة من �شمات الأدب، يقول »بول ريكور«: »الأدب هو ا�شتخدام 
خطاب، يتم فيه تعيين اأ�شياء متعددة في الوقت نف�شه... فهو ال�شتخدام 

الو�شعي والنتاجي للغمو�س«)32(.
البالغيين  عند  والتداول  التخييل  جدل  عن  نتحدث  اأن  يمكن  ول 
يجعل  الأثير،  فابن  والكذب،  ال�شدق  بق�شية  ما عرف  نتناول  اأن  دون 
يكاد  ال�شامع حتى  نف�س  المق�شود في  الغر�س  لإثبات  »و�شيلة  التخييل 
في  الت�شبيه  بمثال  ذلك  على  الأثير،  ابن  وجاء  عيانًا«)33(،  اإليه  ينظر 
قولنا: »زيد اأ�شد«، فاإن الفرق بينه وبين قولنا: »زيد �شجاع«، اأن القول 
الأول »يجعل ال�شامع يتخيل �شورة الأ�شد وبط�شه وقوة ودقه للفرائ�س، 
جريء  رجل  زيدا  اأن  �شوى  منه  ال�شامع  يتخّيل  فال  الثاني،  القول  اأما 
الت�شبيه  الأثير  ابن  وقد جعل  المختلفة -  المجاز  مقـدام«)34(، ف�شور 
منها - هي و�شيلة هذا التخييل، والمجاز ب�شفة عامة ل يمكن اأن يكون 
مطابقا للحقيقة الواقعية؛ لأنه يقوم على تجاوزها، ولكن القيمة ال�شلبية 
التي ينطوي عليها م�شطلح الكذب كانت فيما يبدو �شببًا في اأن ُيتداول 
ُيّدعى  »اأن  القزويني  عند  وهي  المبالغة،  هو  حّدة  اأقل  اآخر  م�شطلح 
لو�شف بلوغه في ال�شدة اأو ال�شعف حّدا م�شتحيال اأو م�شتبعدًا لئال يظن 
اأنه غير متناه في ال�شدة اأو ال�شعف«)35(، ولكن اّدعاء ما هو م�شتحيل، 
ل يمكن اأن يفهم منه غير ما ُق�شد بم�شطلح الكذب، لأّن الم�شطلحين 
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ي�شيران في النهاية اإلى اأّن من معاني ال�شعر ما ل حقيقة له في الواقع، 
واإنما هو من باب التخييل والّدعاء.

الفني  بمفهومه  بالكذب  التب�س  الأخالقي  بمعناه  الكذب  وكاأن 
على بع�س البالغيين فترددوا ب�شاأنه، وهذا التردد نا�شئ عن اإدراكهم 
له من جهة  تقبلهم  وعدم  الفنية من جهة،  و�شرورته  الأدبية  لأهميته 
اأخرى في وعيهم الديني الأخالقي الذي يمجد ال�شدق ويرف�س الكذب.
�شبه  موقفين  يبدي  القرطاجني،  حازم  اأن  للنظر  والالفت 
عن  بال�شعر  يناأى  اأن  يريد  البداية  في  فهو  الق�شية؛  من  متعار�شين 
ال�شعرية  ال�شناعة  »اعتماد  اأن  اإلى  فيذهب  والكذب،  ال�شدق  مقولتي 
في  �شورها  وباإقامة  بالأقاويل  عنها  يعبر  التي  الأ�شياء  تخييل  على 
واقعة  غير  ال�شعرية...  »الأقاويل  واأن  المحاكاة«)36(،  بح�شن  الذهن 
اأبدًا في طرف واحد من النقي�شين اللذين هما ال�شدق والكذب، لأن 
من  لواحد  مناق�س  غير  التخييل  وهو  ال�شعرية،  ال�شناعة  به  تقوم  ما 
الطرفين«)37(، ولكن حازمًا بعد هذا ي�شّور مناظرة البالغيين ب�شاأن 
اأن�شار عدم  اإلى  اأو ال�شتحالة ويبدي ميال  اأو ما �شماه الإحالة  الكذب 
الإحالة اأو المبالغة فيقول: »... العلماء ب�شناعة البالغة متفقون على 
اأن ما اأدى اإلى الإحالة قبيح، وقد خالف في هذا جماعة ممن ل تحقيق 
عنده في هذه ال�شناعة ول ب�شيرة له بها، فا�شتح�شنوا من المبالغة ما 
النابغة  ال�شتحالة، واحتجوا بمطالبة  اإلى حيز  الحقيقة  خرج عن حد 

ح�شان بن ثابت بالمبالغة في اأو�شافه حين اأن�شده قوله:
لنا الجفنات الغر يلمعن بال�صحى          واأ�صيافنا يقطرن من نجدة دما

يقولون:  فيها  بما يجب  العارفون  البالغة  ب�شناعة  والب�شراء   ...
الجفان  تكثير  وهي  حقيقية،  بمبالغة  ح�شانا  النابغة  طالب  اإنما 

وال�شيوف...)38(.
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�شف  في  وقوفه  رغم   - حازم  عنه  يتحدث  الذي  الخالف  وهذا 
المعار�شين للمبالغة - يبرز اإدراك ق�شم من البالغيين والنقاد لحقيقة 
اأن التعبير الفني ل جناح عليه اأن ُيبنى على ما ل حقيقة له، بل ل منا�س 
له من الخروج عن اإ�شار الواقع وقيود الحقائق، لأن مبتغاه لي�س التعبير 
الحرفي عن الوجود الفعلي، واإنما التعبير الخيالي عن واقع ربما كان 

غير موجود اأ�شال.ولكنه يوؤكد جدل التخييل والتداول.
اأما ال�شور الفنية التي تناولها البالغيون فلم تكن اأقل اإثارة للجدل 
بين التخييل والتداول؛ فعلى الرغم من اأن هذه ال�شور تنتمي اإلى دائرة 
الخطاب التخييلي المت�شم بالغمو�س والتخييل والإيحاء فاإن البالغيين 
- وهم يحللونها - كثيرا ما كانوا منجذبين �شوب خ�شائ�س الخطاب 

التداولي بما يت�شمنه من و�شوح وحجاج واإقناع.
من  اأبلغ  المجاز  اأن  البالغيين  لدى  به  الم�شلَّم  من  كان  ولئن 
اكتفى  فمنهم من  متفاوتة؛  كانت  الأمر  لهذا  تعليالتهم  فاإن  الحقيقة، 
بتقرير اأف�شلية المجاز كابن ر�شيق، الذي قال: »والمجاز في كثير من 
وما  والأ�شماع،  القلوب  في  موقعا  واأح�شن  الحقيقة،  من  اأبلغ  الكالم 
الألفاظ ثم لم يكن محال مح�شا فهو مجاز،  الحقائق من جميع  عدا 
لحتماله وجوه التاأويل، ف�شار الت�شبيه وال�شتعارة وغيرها من محا�شن 

الكالم داخلة تحت المجاز«)39(.
طريقة  في  كامنة  المجاز  اأجنا�س  مزية  جعل  عبدالقاهر،  ولكن 
فهذا  وقوة)40(،  وت�شديدًا  تاأكيدًا  اإثباته  في  زيد  وكونه  المعنى،  تقديم 
التعليل من عبدالقاهر يبدو فيه التركيز على الو�شوح والإقناع اأكثر من 
التلميح والإمتاع، وعلى الحجاج والتو�شيل اأكثر من الإيحاء والتخييل، 
تعليله،  في  الخطابي  بالمنحى  ي�شعر  المعنى  اإثبات  زيادة  وحديثه عن 
يعّقب  الجرجاني  علي  بن  محمد  هو  اآخر  بالغيًا  وجدنا  هذا  ولأجل 
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اأن مزّية التعبير المجازي تكمن في  اإلى  على كالم عبدالقاهر، منبها 
اإلى روح  اأقرب براأينا  اأنه »اأوقع في النف�س واألذ في الطبع«)41(، وهذا 
الإثبات  على  الأمر  ق�شر  الذي  عبدالقاهر،  تعليل  من  والفن  الأدب 

العقلي،والبرهان الحجاجي.
معالجتهم  في  والتخييل  التداول  بين  البالغيين  تذبذب  ويتبّدى 
التعليل  اإلى  يجنحون  كانوا  اأنهم  المجازيةفي  والأنواع  الفّنية  لل�شور 
التداولي الحجاجي لها على الرغم من طابعها التخييلي، ففي تناولهم 
للت�شبيه - وهو بّوابة المجاز والتخييل - نلم�س كثيرا من مظاهر التداول 
الت�شبيه  اأن قوة  والحجاج، من ذلك حديثهم عن مراتبه، حيث قرروا 
عنا�شره،  جميع  ذكر  حال  في  اأما  عنا�شره،  بع�س  حذف  مع  تتنا�شب 
فال قوة له)42(، ومعنى هذا اأن الت�شبيه الذي يرد بجميع عنا�شره يمثل 
الأ�شل والنمط الذي يكون اأقل قوة وتاأكيدًا، فيكون اأقل اإقناعًا من غيره. 
والبرهنة  للت�شبيه  الح�شية  ال�شورة  بين  ربطوا  اأنهم  ذلك  ومن 
والإقناع العقلي، حيث ترتبط بالغة الت�شبيه وغيره من ال�شور عندهم 
وعّدوا  للمعنى،  الح�شي  التقديم  اأو  والتج�شيم،  الت�شوير  على  بقدرته 
الت�شوير الح�ّشي و�شيلة للتوكيد والمبالغة والمغالة في نقل المعنى كما 
يقول ابن الأثير، وما يحدث من خالله هو »اإبراز المعنى الموهوم اإلى 

ال�شورة الم�شاهدة«)43(.
وفي �شياق التناول البرهاني الحجاجي للت�شوير الح�ّشي ي�شوق عبد 
القاهر مثال على ذلك؛ وهو اأن رجاًل لو اأراد اأن ي�شرب مثاًل في تنافي 
حا�شرين  ونار  ماء  اإلى  واأ�شار  يجتمعان،  ل  وذاك  هذا  فقال  ال�شيئين 
هل  فقال:  بالقول  اأخبرنا  اإذا  نجده  ل  ما  التاأثير  من  لتمثيله  لوجدنا 
يجتمع الماء والنار؟ »وذلك الذي تفعل الم�شاهدة من التحريك للنف�س، 
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من  م�شتفادة  كانت  اإذا  القلب  في  المعنى  تمكن  من  بها  يجيء  والذي 
العيان، ومت�شرفة حيث تت�شرف العينان«)44(.

و�شبب هذا التاأثير بح�شب عبد القاهر هو القوة الإقناعية لل�شورة 
الح�شية لدى المتلقي الذي يجد نف�شه في مواجهة �شورة تدركها حوا�شه، 

فال يمكنه اإنكارها اأو ال�شك في حقيقتها.
ولكن تقليل الجرجاني نف�شه من �شاأن الت�شبيه ال�شريح في موا�شع 
مثل  قبله  اآخرين  بالغيين  عند  البديع  حّيز  من  واإخراجه  اأخرى، 
م�شتوى  من  انتقال  وهو  التخييل،  باتجاه  ما  تحوٍُّل  على  يدّل  الع�شكري 
الت�شابه اإلى م�شتوى التماهي بتاأثير التطور الثقافي الذي عرفه الدر�س 

البالغي)45(.
اأما ال�شتعارة فمع اأنها اإحدى اأبرز �شور المجاز واأكثرها قدرة على 
التاأثير فاإنها مع ذلك تتميز عن القول الحرفي في الحجاج بكونهاتوؤدي 
عدة وظائف في عملية التخاطب، وعمليتي الفهم والتاأويل بين المتكلم 

وال�شامع، وهي تعّد اآلية حجاجية بامتياز)46(.
ومّما يدّل على التناول التداولي لال�شتعارةعند البالغيين ربطهم 
لها بما ما عبروا عنه  بالمبالغة، فاإذا قال القائل راأيت اأ�شدًا، وهو يعني 
رجاًل �شجاعًا... فقد ا�شتعار ا�شم الأ�شد للرجل، ومعلوم اأنه اأفاد بهذه 
المق�شود  المبالغة في و�شف  له، وهو  لم يح�شل  لولها  ال�شتعارة ما 
بط�شه  في  الأ�شد  �شورة  ال�شامع  نف�س  في  منه  واإيقاعه  بال�شجاعة، 

واإقدامه وباأ�شه و�شدته)47(.
لجانب  النت�شار  بين  ال�شتعارة  اإزاء  ترّددالبالغيين  �شياق  وفي 
ف�شيلة  جعلوا  الوجداني  التاأثير  جانب  على  والتركيز  العقلي،  الإقناع 
ذو  التاأكيد  فهذا  فيه،  والمبالغة  وت�شديده  المعنى  تاأكيد  في  ال�شتعارة 
طابع تداولي حجاجي وخطابي اإقناعي، على الرغم من اإمكانية تداخله 
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ال�شتعارة  لمزية  تعليله  في  ينحو  الرازي  ولكن  الوجداني،  التاأثير  مع 
منحى حجاجيا اإقناعيا خال�شا، حين يعّد الت�شبيه مكونا من مقدمتين 
الثانية  مقدمتها  فاإن  ال�شتعارة  واأما  فيها،  م�شكوك  منهما  واحدة  كل 
الدعوى  كانت  المنتجة،  المقّدمات  في  اأقّل  كان  كّلما  و»ال�شّك  يقينية، 
الحجاجي  الجانب  اإلى  �شريح  انحياز  وهذا  اأقرب«)48(،  القبول  من 

الإقناعي في تحليل وتعليل قوة ال�شتعارة.
تقت�شر  اأن  يمكن  ل  ال�شتعارة  اأن  اأدرك  البالغيين  بع�س  اأن  غير 
اأغرا�شها على تقرير المعنى وتوكيده والإقناع به، بل اأغرا�شها اأكثر من 
اأن تح�شر، وقد ذكر منها الع�شكري التاأكيد والمبالغة والإيجاز والح�شن 
والتاأثير)49(، فحديث الع�شكري عن المبالغة والإيجاز خا�شةاإ�شارة اإلى 
ما لال�شتعارة من دور في التخييل والإيحاء، من حيث اإن الإيجاز يقت�شي 

لة من اللفظ اأكبر من بنيته ال�شوتية. اأن تكون المعاني المح�شّ
المفا�صلة بين ال�صعر والنثر:

والنثر  ال�شعر  بين  العالقة  لي�شمل  والتداول  التخييل  جدل  امتد 
والق�شايا التي ارتبطت بهما وبالمفا�شلة بينهما، وقد انق�شم البالغيون 
لل�شعر بما يمثله من تخييل  انت�شر  الق�شية فريقين: فريق  ب�شاأن هذه 

واإيحاء، وفريق اآخر ف�شل النثر بما يت�شم به من و�شوح وت�شريح.
وهذا المعيار في التفريق بين ال�شعر والنثر كان وا�شح المعالم عند 
384هـ(  ال�شابي )ت  اإ�شحاق  اأبي  الأثير عن  ابن  البالغيين؛ فقد نقل 
تفريقه بين النثر وبين ال�شعر على اأ�شا�س الو�شوح والغمو�س، فالتر�شل 
اأما  اأول وهلة،  األفاظه من  )النثر( هو ما و�شح  معناه وظهر م�شمون 

ال�شعر فاأفخره ما غم�س فلم يعطك غر�شه اإل بعد مماطلة منه)50(.
المكّون  اأ�شا�س  على  وال�شعر  الخطابة  بين  حازم  بتفريق  وقام 
ي�شتعمل مكونات  وقد  التخييل،  فال�شعر مبنّي على  لكل منهما،  الممّيز 
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على  تنبني  التي  الخطابة  على  ي�شدق  ذلك  وعك�س  الخطابي،  الإقناع 
العنا�شر الإقناعية وتدخل العنا�شر التخييلية في خدمتها)51( ... قال: 
»وينبغي اأن تكون الأقاويل الواقعة في ال�شعر تابعة لأقاويل مخيلة موؤكدة 
لمعانيها، منا�شبة لها فيما ق�شد بها من الأغرا�س، واأن تكون المخيلة 
هي العمدة، وكذلك الخطابة ينبغي اأن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة 
الأقاويل  تكون  واأن  لها،  موؤّكدة  لها  منا�شبة  مقنعة  لأقاويل  تابعة  فيها 
مما  ال�شناعتين  كلتا  في  ي�شتكثر  األ  وينبغي  العمدة....  هي  المقنعة 
اأ�شياًل فيها كالتخييل في الخطابة، والإقناع في ال�شعر، بل يوؤتى  لي�س 

في كلتيهما بالي�شير من ذلك على �شبيل الإلماع«)52(.
منظوم  »كل  اأن  يرى  ر�شيق  فابن  الأف�شلية،  بم�شاألة  يتعّلق  ما  اأما 
اأح�شن من كل منثور من جن�شه في معترف العادة«)53(، وهو راأي يبدو 
اأقرب اإلى القبول بالنظر اإلى اأن ال�شعر اأدخل في الأدبية من النثر »فالنثر 
كالم مكتوب له هدف يمكن اأن نعبر عنه بكالم اآخر يحمل المعنى نف�شه 
والم�شتوى الفني ذاته اإلى حد ما، اأما ال�شعر فال يخ�شع لهذه المعاملة 
ولذا ل يمكن ترجمته، اأما �شرحه فاإنه مهما كان جيدًا فلن ي�شتطيع نقل 
ما ينقله ال�شعر نف�شه... اأ�شف اإلى ذلك اأن الكلمات في ال�شعر تذهب 
اأكثر من مدلولتها المعجمية،  اأبعد من مدى الفكرة، وتعني  اإلى مدى 

وت�شبح اأداة لالإيحاء والتاأثير بما تحمله من ظالل واإيقاعات«)54(.
ويبدو اأن هذه العوامل هي التي جعلت ابن ر�شيق يجعل اأعلى مراتب 
النثر ل يبلغ مبلغ اأدنى مراتب ال�شعر فـ »في اأدناه من زينة الوزن والقافية 

ما يقارب به جيد المنثور«)55(.
ال�شعر عند اأكثر القدماء هو قطب التخييل، بعّده نمطا من التعبير 
اللغوي له �شمات نوعية ومقّومات ممّيزة اأبرزها الوزن، ودعامتها التخييل 
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والت�شوير الذي يتاأّتى بما ل يكاد يح�شى من �شروب الت�شرف الأ�شلوبي 
التي يجمعها اإطار العدول عن ماألوف الأداء وم�شهور التعبير)56(. 

وهكذا فاإن اأبرز خا�شية يتولد عنها تخييل ال�شعر ويرتبط بها هي 
هذه  الجاحظ  عد  وقد  والتعبير،  اللغة  ماألوف  عن  والنزياح  العدول 
الخا�شية �شفة ال�شعر الجوهرية، ولذلك قبل منه الخروج عن الو�شط، 

بل اعتبر ذلك قاعدته...)57(.
فقالوا  بال�شعر،  ال�شرورة  القدماء  ربط  النظر،  يلفت  ومما 
لما  منهم  اإدراك  اإل  ذلك  وما  ال�شعر،  �شرائر  اأو  ال�شعرية  ال�شرورات 
كثير  عن  بها  يخرج  للغة،  خا�س  ا�شتعمال  من  ال�شعر  طبيعة  تفر�شه 
تفر�شها  ل  هنا  ال�شرورة  ولكن  الإبالغ،  واأنماط  التعبير  اأعراف  من 
متطّلبات  تفر�شها  ما  بقدر  ال�شعري  الوزن  ومطالب  التركيب  قوانين 
التخييل ال�شعري والت�شوير الأدبي، يقول محمد العمري: »حين ُينظر 
في المتداد البالغي لل�شرورة ... مقاَرًنا مع بع�س ال�شياغات الحديثة 
لالنزياح في اإطار ل�شاني، يجد الباحث في نف�شه ما يدفعه اإلى اعتبار 
ال�شرورة - بمعنى التجّوز - هي اأ�شا�س ال�شعرية اأو �شرها ح�شب تعبير 

القدماء«)58(.
الترّدد  عن   - »لوتمان«  يرى  كما   - ينتج  لل�شعر  التخييلي  فالأثر 
الإ�شاري  النظام  لالّت�شال؛  نظامين  بين  القارئ  وعي  في  ال�شراع  اأو 
العادي، والنظام ال�ّشعري الإيحائّي، والغر�س الأ�شا�شي لل�شعر لي�س �شرح 
الم�شائل وتقريبها اإلى الأذهان، ولكّنه الإيحاء بالحقائق والإح�شا�شـات، 
يختلف عن  الزاوية  وهو من هذه  مثيرة،  لغة  ال�ّشعر  اأن  »كوهن«  ويرى 
اللُّغة غير ال�ّشعرية، التي هي لغة م�شيرة، وهو يجعل التَّقابل بين المثير 

والم�شير مالئمًا للتقابل بين ال�شعر والال�شعر)59(.
وفي مقابل الفريق الذي قدم ال�شعر على النثر، نجد فريقًا اآخرلم 
ي�شّلم باأف�شلية ال�شعر، بل يجعل النثر اأ�شرف، ويمّثل هذا الفريق يحيى 
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ابن حمزة العلوي، في كتابه: »الطراز« حيث يقول: »والمنثور من كالم 
ورد  اإنما  الإعجاز  فالأن  اأّول  اأما  لأمرين:  المنظوم  من  اأ�شرف  العرب 
واأ�شلوبه،  ال�شعر  نظم  بطريقة  يرد  ولم  وبالغته،  بنظمه  القراآن  في 
ال�شعر ونظمه،  ثانيا، فالأن اهلل تعالى �شّرفه )الر�شول( عن قول  واأما 
واأعطاه البالغة في المنثور من الكالم، وما ذاك اإل بف�شل المنثورعلى 

المنظوم«)60(.
�شاحب  منع  ما  هو  معجزا  نثريا  ن�شا  الكريم  القراآن  فوجود 
»الطراز« من الت�شليم بالراأي الأّول، وكان هو م�شتنده في تقديم النثر 

على ال�شعر.
مع  فهم  اإ�شكاًل،  الق�شية  هذه  اإزاء  واجهوا  البالغيين  اأن  والحق 
ت�شليمهم بكون القراآن الكريم اأبلغ ن�س على الإطالق، يجعلونه في جهة 
النثر، ولكنهم من جهة اأخرى يعّدون ال�شعر اأبلغ من النثر عمومًا، وكان 
وحده،  ن�شيج  الكريم  القراآن  اعتبروا  اأن  الدار�شين  بع�س  براأي  الحل 

مختلفا عن ال�شعر والنثر معًا)61(.
وحاول ابن �شنان اأن يخرج من هذه الإ�شكالية فرف�س التمييز بين 
الخطابة وال�شعر والر�شائل واعتبر الف�شاحة واحدة في جميع اأجنا�س 
والفهم،  الإي�شاح  وهي  للغة،  الأولى  الوظيفة  باعتبارها  الخطاب، 
الخا�شة  الق�شايا  من  كثير  في  الح�شم  عليه  تعّذر  ذلك  ب�شبب  ولذلك 
الغمو�س  مثل  بال�شعر  والخا�شة  المخاطبين،  اأحوال  مثل  بالخطابة 
حينًا  وال�شتثناء  حينًا  الرف�س  اإلى  فا�شطر  اإلخ،  والهزل...  والإلغاز 
اآخر... وحجته هي اأن وظيفة اللغة الوحيدة - فيما يبدو من كالمه - 

هي التوا�شل)62(.
الغاية  فيه  امتزجت  العربية  البالغة  خطاب  اأن  القول  وخال�شة 
اإّن هذين الجانبين  الفّنية التخييلية بالغاية التوا�شلية التداولية، حتّى 
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اأم  القدماء،  البالغيين  بين  �شواء  والتبا�س،  جدل  مثار  كانا  ما  كثيرًا 
القديم،  البالغّي  الدر�س  لم�شار  تناولهم  في  المحدثين  الباحثين  بين 
وقد اأمكننا مالحظة مظاهر هذا الجدل واللتبا�س بين جانبي التداول 
اأهمها:  العربي  البالغي  للدر�س  �شتى  مجالت  مجالت  في  والتخييل 
بين  البالغيين  وعي  في  وتراوحهما  البليغ  ومفهوم  البالغة  م�شطلح 
النظم، واختالف المحدثين حول مفهومه  التو�شيل والتخييل،ومفهوم 
ومدى ا�شتيعابه للغة الأدبيةالفنية، واأ�شاليب العدول والإيحاء، والبيان 
التخييلي  الفني  الح�س  فيها  امتزج  التي  وتعليالتهم  الفنية  ب�شوره 
بالمطلب الحجاجي الإقناعي،كما تبّدت في جدل المفا�شلة بين ال�شعر 
والنثر، وما يت�شل بذلك من النت�شار لإيحاء ال�شعر وتخييله وما فيه 
اأو ترجيح لو�شوح النثر وتو�شيله، وتف�شيل ما يمتاز به من  اإمتاع،  من 

اإقناع.
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جدل النقدي والفقهي

يف )و�ضاطة( القا�ضي اجلرجاين

احل�سني اخليفة)*(

توطئـــــــة:	
�أخذت	 و�ضبطها	 وتدقيقها	 �لم�ضطلحات	 در��ضة	 �أن	 �لمعلوم	 من	
�ليوم	ت�ضتاأثر	باهتمام	�لعديد	من	�لد�ر�ضين	و�لباحثين،		بعد	�أن	�أبانت	
عن	كفايتها	�لعلمية	وقدرتها	�لمنهجية.	ويبدو	�أن	توظيفها	�لمنهجي	يمتد	
�إطار	�لعلوم	�لإن�ضانية،	كما	 �أفقيًا	لي�ضمل	مختلف	�لحقول	�لعرفية،	في	
يمتد	عموديا	لي�ضبر	�أغو�ر	هذه	�لحقول،	و�لوقوف	على	خفاياها	وخباياها	
	La(	 �لم�ضطلح	 تاأ�ض�س	علم	 �لمنطلق،	 ودقائقها.	ومن	هذ�	 وحقائقها	
في	طبيعة	 يبحث	 بذ�ته،	 قائم	 م�ضتقل	 علم	 �لذي	هو	 	،)terminologie

�لم�ضطلحات	وبنياتها	�ل�ضرفية	وق�ضاياها	�لدللية،	و�أوجه	تعالقها	مع	
مفاهيمها،	و�آليات	�نتقالها	من	حقل	معرفي	�إلى	�آخر،	وترجمتها	من	لغة	
لغوية	خا�ضة،	 �ضاأنه	عبارة	عن	عالمة	 �أيًا	كان	 �أخرى.	و�لم�ضطلح	 �إلى	
�أو	 و�لمحتوى،	 �ل�ضكل	 �أو	 و�لمدلول،	 �أ�ضا�ضيين:�لد�ل	 ركنين	 على	 تقوم	

	لغوي	ي�ضفهما. �ل�ضم	و�لم�ضمى،	ويجمع	بينهما	تعريف	�أو	حدٌّ

)*(  أستاذ اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي، المغرب.
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وعليه،	فاإذ�	كان	�لمفهوم	ت�ضورً�	ذهنيًا،	فاإن	�لم�ضطلح	هو	�لد�ل	
�للغوي	�لذي	يترجمه	ويعبر	عنه،	ول	منا�س	للم�ضتغل	بدر��ضة	�لم�ضطلح	
من	مقاربته	من	�لم�ضتويين	معًا،	حتى	تت�ضح	�ضورته	في	ذهنه	وتكتمل.	
ويت�ضم	كل	م�ضطلح	في	مجاله	�لأ�ضل	-	�لذي	��ضتخدم	فيه	من	�لوهلة	
�لأولى	-	بالحرية	و�لنفتاح،	في	حين	يكون	في	�لمجال	�لمعرفي	�لذي	
و�ضو�بطه	 �لم�ضطلحي	 وجهازه	 بطبيعته	 مقيدً�	 مح�ضورً�	 �إليه	 �نتقل	
�لمفهومي،	 محتو�ه	 في	 معينًا	 تاأثيرً�	 يوؤثر	 �أن	 ذلك	 �ضاأن	 ومن	 �لعلمية.	
فينتقل	من	�لعموم	�إلى	�لخ�ضو�س،	�أو	من	�لكل	�إلى	�لجزء،	�أو	ما	�ضابه	
ذلك.	وهو	ما	يحّتم	على	�لد�ر�س	�أن	يكون	على	بينة	من	�أمره،	يمتلك	من	
�لجديد،	ومقارنتها	 ي�ضعفه	على	ر�ضد	حركته	في	مح�ضنه	 �لمقدرة	ما	

ب�ضورته	في	�لمح�ضن	�لأ�ضل.	
وفي	�إطار	هذ�	�لت�ضور،	تدخل	هذه	�لدر��ضة	�لتي	تتوخى	مالم�ضة	
�لتر�ثي	 �لن�س	 بناء	 �للغوية،	في	 و�لعلوم	 �ل�ضرعية	 �لعلوم	 بين	 �لتد�خل	
بعده	 في	 �لفقهي	 �لحقل	 �إ�ضهام	 بمدى	 ههنا	 �لأمر	 ويتعلق	 �لعربي.	
في	 �لجرجاني	 �لقا�ضي	 عند	 �لنقدي	 �لخطاب	 تاأ�ضي�س	 في	 �لق�ضائي	
�لمقدمة	 تزخر	 وخ�ضومه(.	 �لمتنبي	 بين	 )�لو�ضاطة	 كتابه:	 مقدمة	
�لفقه	و�لق�ضاء؛	مما	 �لم�ضتوحاة	من	ميد�ن	 بالم�ضطلحات	و�لمفاهيم	
�أ�ضولها	 عن	 �نحر�فها	 ومدى	 لحالتها،	 �لدقيق	 �لفح�س	 علينا	 يحتم	
و�ضور	��ضتخد�مها.	و�لحق	�أن	�لتفكير	�لفقهي	و�لق�ضائي	�لذي	ت�ضبع	به	
�لجرجاني	-بو�ضفه	قا�ضيا،	له	روؤيته	في	�لنظر	في	�لق�ضايا	و�لنز�عات	
و�لخ�ضومات	�لتي	طرحت	عليه-	�ضينعك�س	ل	محالة	على		طريقة	تناوله	
ق�ضية	�لمتنبي	و�آر�ء	�لنقاد	فيه.	وبذلك	��ضتدعى	لتاأدية	تلك	�لمفاهيم	
وترجمتها	ما	يدل	عليها	من	م�ضلحات	و�ألفاظ	وتعابير،	فا�ضتخدمها	في	

مقدمة	كتابه.
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��ضطالحي	 �ضجل	 تحويه	من	 لما	 �لكتاب؛	 مقدمة	 على	 ركزنا	 وقد	
ذهن	 في	 و�لق�ضاء	 �لنقد	 ميد�ني	 بين	 �لوثيقة	 �لعالقة	 يج�ضد	 قوي،	
تلخي�س	 �أيما	 تلخ�س	 م�ضهبة،	 مقدمة	 �أنها	 على	 عالوة	 �لجرجاني.	
ت�ضوره	�لنقدي،	وطبيعة	�لخلفيات	�لمعرفية	و�لمرجعيات	�لفكرية	�لتي	
قادناهذ�	 وقد	 �لكتاب.	 في	 تحقيقها	 يروم	 �لتي	 و�لنو�يا	 عنها،	 ي�ضدر	
�لت�ضور�لنظري	-	كما	ب�ضطنا	بع�ضًا	من	مالمحه	-	�إلى	طرح	�لت�ضاوؤلت	

�لآتية:
-	هل	كان	جهازه	�لمفاهيمي	مجرد	ترف	فكري	�أو	�ضرورة	علمية،	�أملتها	

طبيعة	�لق�ضية	�لمطروحة	للنقا�س؟	
-	وهل	كان	متقيدً�	بت�ضوره	�لنظري،	يحتكم	�إليه	في	��ضت�ضد�ر	�أحكامه	
في	 با�ضتعر��ضه	 �كتفى	 �أو	 �لكتاب،	 �متد�د	 على	 �لنقدية	 و�آر�ئه	

�لمقدمة،	ثم	مال	عنه	في	باقي	�لمحاور؟	
-	وما	حدود	نجاعة	�عتماد	منهج	ق�ضائي،	يتناول	�لق�ضايا	و�لنز�عات	
�أدبي،	 خطاب	 لتقييم	 و�لجنايات	 و�لأفعال	 بالممار�ضات	 �لمرتبطة	
�لخيال،	 �أجو�ء	 في	 و�لتحلق	 �لو�قع	 مجانفة	 على	 �أ�ضا�ضه	 في	 يرتكز	
وف�ضل	 �لرديء،	 من	 �لجيد	 تمييز	 على	 يقوم	 نقدي	 وفح�س	خطاب	

�ل�ضمين	من	�لغث،	و�ل�ضحيح	من	�لز�ئف؟
محاور	 على	 �لدر��ضة	 بنينا	 �لمطروحة،	 �لت�ضاوؤلت	 عن	 ولالإجابة	
�لو�ضاطة	وكاتبه	 �ل�ضوء	على	كتاب	 �لأول	منها	لإلقاء	 �أربعة،	خ�ض�ضنا	
من	�لناحية	�لتاريخية،	و�لثاني	لدر��ضة	مفهوم	�لق�ضاء،	و�لوقوف	على	
دللته	�لمعجمية	وتحديد�ته	�ل�ضطالحية	وخ�ضو�ضياته	�ل�ضتعمالية،	
بين	 �لحا�ضلة	 و�لرو�بط	 �لعالئق	 �لثالث	على	ر�ضد	مختلف	 وعملنا	في	
و�ل�ضاهد	 كالحجة	 �لق�ضائية؛	 �لم�ضطلحات	 وباقي	 �لق�ضاء	 م�ضطلح	
و�لدعوى،	مما	ذكر	في	مقدمة	�لكتاب،	معرفين	كل	م�ضطلح	بما	لي�س	
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في	 �لمقال.	 بنا	 ويطول	 �لمو�ضوع	 بنا	 يت�ضعب	 ل	 حتى	 مماًل،	 ول	 مخاًل	
حين	ر�ضدنا	في	�لمحور	�لر�بع	�أثر	منظومة	م�ضطلحات	�لق�ضاء،	ومدى	
فاعليتها	في	بناء	خطاب	�لمقدمة.	وخل�ضنا	في	�لخاتمة	�إلى	مالحظات	
�لق�ضائّي	مع	 وتفاعل	 و�لأدبي،	 �ل�ضرعي	 و��ضتنتاجات،	ت�ضب	في	جدل	

�لنقدي	عند	�لعالمة	�لقا�ضي	�لجرجاني.

1 - اإ�ضاءة تاريخية للكاتب والكتاب: 
1.1 - القا�ضي الجرجاني مثقفاً:

غني	عن	�لبيان	�أن	�لرجل	يعد	و�حدً�	من	�أبرز	نقاد	�لقرن	�لهجري	
�لر�بع؛	فهو	�أبو	�لح�ضن	علي	بن	عبد�لعزيز	�لجرجاني،	�لم�ضهور	بالقا�ضي	
�إلى	كل	 للهجرة،	و�ضافر	 �لجرجاني.	ولد	�ضنة	ثالث	وع�ضرين	وثالثمائة	
ع�ضره،	 وعلماء	 وقته	 م�ضايخ	 لقي	 حيث	 و�لحجاز؛	 و�ل�ضام	 �لعر�ق	 من	
و�ضعـيه	 للمعرفة	 تعط�ضه	 في	 غر�بة	 ول	 و�لآد�ب.	 �لعلوم	 من	 و�قتب�س	
�لحثيث	لتح�ضيلها،	�إن	علمنا	�أنه	ن�ضاأ	في	�أ�ضرة	معـروفة	بالعـلم	و�لثـقافة	
و�لأدب؛	فقد	كان	�أخوه	�لأكبر	-	�لم�ضّمى	محمدً�	و�لمكّنى	�أبا	بكر	-	فقيهًا	
بن	 �أحمد	 عمه	 �بن	 �ضاأن	 ذلك	 في	 �ضاأنه	 بدم�ضق؛	 �لق�ضاء	 َولَي	 مناظرً�،	

قر)1(. محمد	�لجرجاني	�لذي	يكنى	�أبا	�ل�ضّ
�ل�ضاحب	بن	عباد	من�ضب	 ُجْرجان،	كما	قلده	 تولى	ق�ضاء	مدينة	
فاآثره	 بعد	معرفته	بف�ضل	مكانته	وعلو	منزلته،	 بالرّي،	 �لق�ضاة	 قا�ضي	

على	�لكثيرين؛	ممن	هم	في	مجل�ضه)2(.	
ولقد	��ضتهر	بالفقه،	كما	ترجم	له	�ل�ضير�زي	في	طبقات	�لفقهاء،	
طبقات	 في	 �ل�ضيوطي	 �لدين	 جالل	 ذكره	 مثلما	 �لكريم	 �لقر�آن	 وف�ضر	
�لمف�ضرين،	و�ضما	نجمه	كذلك	في	�لتاريخ	و�ل�ضعر	و�لتر�ضل	و�لنقد	وعلم	
و)كتاب	 �لمجيد(،	 �لقر�آن	 )تف�ضير	 م�ضنفاته:	 ومن	 و�لخط.	 �لكالم	
بين	 )�لو�ضاطة	 عن	 ف�ضاًل	 �ضعر()4(،	 و)ديو�ن	 �لتاريخ()3(،	 تهذيب	
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�لمتنبي	وخ�ضومه()5(		قيد	�لدر�س.	و�ضنتوقف	قليال	عند	حقلي	�لنقد	
و�ل�ضعر،	ل�ضلتهما	�لوطيدة	بما	نحن	ب�ضدده.

�إن	�لقا�ضي	�لجرجاني	من	�لنقاد	�لكبار	�لذين	ل	ي�ضق	لهم	غبار؛	
�إذ	�أر�ضى	دعائم	�لنقد	�لعربي	�لقديم	في	�لقرن	�لهجري	�لر�بع،	وو�ضع	
�أ�ض�ضه	�لعلمية	�ل�ضليمة،	على	نحو	ما	ي�ضهد	به	كتابه	)�لو�ضاطة(،	�لذي	
يعتبر	ثمرة	من	ثمار	ن�ضج	�لتفكير	�لنقدي	�لقديم.	فقد	بلغ	�لنقد	في	هذ�	
�لع�ضر	ذروته،	وو�ضلتنا	منه	كتب	هامة،	ل	غنى	عنها	لمتتبع	حركة	�لنقد	
عند	�لقد�مى.	و�أق�ضد	-	ف�ضاًل	عن	كتاب	)�لو�ضاطة(	-	)نقد	�ل�ضعر(	
لأبي	 و�لبحتري(	 تمام	 �أبي	 �ضعر	 بين	 و)�لمو�زنة	 جعفر،	 بن	 لقد�مة	
�لقا�ضم	�لآمدي،	و)منهاج	�لبلغاء	و�ضر�ج	�لأدباء(	لحازم	�لقرطاجني.
وغير	خاف	�أن	�لفكر	�لنقدي	عند	�لعرب،	�تخذ	في	بد�يته	�ضورة	
مالحظات	و�نطباعات	وخو�طر	و�أحكام	عامة،	�ضملت	�لميادين	�لعلمية	
يح�ضل	 �أن	 قبل	 عرو�س...(،	 بالغة/	 نقد/	 نحو/	 )لغة/	 �لمختلفة	
�لمجاورة	 و�لثقافات	 �للغات	 مع	 ح�ضاري	 وتالقح	 ثقافي	 تفاعل	 هناك	
�لثقافة	 �إلى	 تاأثيرها	 فامتد	 �ضريانية(،	 هندية/	 فار�ضية/	 )يونانية/	
�ت�ضعت	 وهكذ�	 ذلك(.	 �إلى	 وما	 �لجدل	 �لفل�ضفة/	 )�لمنطق/	 �لعربية	
ذلك	 على	 �أدل	 ول	 ق�ضاياه.	 وتنوعت	 �تجاهاته،	 وت�ضعبت	 �لنقد،	 د�ئرة	
�لتي	د�رت	رحاها	على	كل	 �لأدبية	 و�لخ�ضومات	 �لنقدية	 �لمعارك	 من	
من	�أبي	تمام	و�لبحتري	و�لمتنبي	و�أر�ضطو	و�أثره	في	�لثقافة	�لعربية،	كما	

تر�ضح	في	ت�ضاعيف	�لم�ضنفات	�ل�ضابقة.	
باعه	 وطول	 �لنـقدي	 �لمـيد�ن	 في	 �لرجـل	 دربـة	 ف�ضـل	 يمكن	 ول	
فقد	 �ل�ضعري.	 �لإبد�ع	 ميد�ن	 في	 كعبه	 علو	 عن	 	- �أ�ضلفنا	 كما	 	- فيه	
�أننا	 يثبت	 مما	 فنيًا؛	 وثر�ًء	 فكريًا	 عمقًا	 تطفح	 �ضعرية	 ن�ضو�ضا	 �أبدع	
�ضاأن	 �ل�ضعري	و�لنقدي	معًا.	ومن	 باأ�ضر�ر	�لخطابين	 ناقد	عارف	 �أمام	
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�لدر�ية	بعلم	�ل�ضعر	و�لإلمام	بقو�عده،	ودْرك	م�ضايقه	وحقائقه	وخفاياه	
ونظر�ته	 ح�ضيفة،	 و�آر�ءه	 وجيهة،	 �لنقدية	 لفتاته	 يجعل	 �أن	 وخباياه،	
كتابه	 في	 تحققًا	 تحقق	 قد	 كله	 هذ�	 �أن	 ونظن	 عميقا.	 وت�ضوره	 ثاقبة،	
)�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه(.	ومن	رو�ئعه	�ل�ضعرية	ميميته	�لتي	
قال	عنها	�إبر�هيم	�ضالح:	»ميمية	�لقا�ضي	�لجرجاني	�أ�ضهر	ق�ضائده،	
وبها	��ضتهر.	وهي	من	عيون	�ل�ضعر،	ومن	ُحّره	وكريمه،	تقطر	عزة	و�إباء،	
وخا�ضة	عزة	نف�س	�لعلماء؛	�ضور	فيها	�لقا�ضي	نف�س	�لعالم	�لحر،	�لذي	
ياأبى	�لهو�ن،	م�ضت�ضعر�	كر�مته	�إلى	�أق�ضى	حد.	و�إنه	لياأبى	�أن	يروي	من	
يلهث	 �لذي	 �لعالم	 ليزدري	 و�إنه	 يوؤذي	نف�ضه.	 منهل	قد	ي�ضيبه	منه	ما	
ور�ء	�أطماعه	في	�لدنيا،	نا�ضيًا	�أن	من	�ضاأن	علمه	�أن	يجعله	مخدومًا	ل	
خادمًا،	و�ضيدً�	ل	عبدً�،	و�إل	كان	�لجهل	خيرً�	منه،	ويزدري	من	ير�هم	
بل	 �لعلم،	 حرمة	 ي�ضونو�	 لم	 �لذين	 �لنفو�س،	 �ضغار	 �لعلماء	 من	 حوله	

دن�ضوه	ولطخوه	بهو�ن	كبير«)6(.
وبالنظر	�إلى	هذ�	�لو�ضف	�لنقدي،	يتبين	�أن	ميمية	�لقا�ضي	مفعمة	
�ل�ضامية	�لتي	يقتنع	بها	�لقا�ضي،	 �لعليا	و�لمبادئ	 �لنبيلة	و�لمثل	 بالقيم	
وي�ضترط	تو�فرها	في	�لعالم.	فلنتاأمل	دللة	هذه	�لألفاظ	و�إيحاء�تها،	كما	
ذكرت	في	�لن�س	)حر	-	كريم	-	عزة	-	�إباء	-	�لعالم	�لحر	-	ياأبى	�لهو�ن	
-	كر�مته	-	�ضيدً�	-	ل	عبدً�	-	حرمة	�لعلم	-	هو�ن	كبير...(.	�إنها	معان	
تن�ضح	في	ثنايا	ميميته،	على	نحو	ما	نقروؤه	في	�لأبيات	�لآتية:	)�لطويل(

و��ضح	�إذً�	�أن	�ضعر	�لرجل	»جاء	�ضدى	لمفاهيمه	�لنقدية	�لمختلفة	
في	�لغالب،	فلم	تكن	هذه	�لمفاهيم	و�لآر�ء	مجرد	ن�ضائح	يوجهها	�إلى	

ـما الــحــر تــحــَتــمــل الظَّ نــفــ�ــَس  ولـــِكـــنَّ 
مــَخــافــَة اأقــــواِل الــِعـــــدا: فــيــَم اأْو لما
َما )7(  وقْد رْحت من نْف�س الَكـريم ُمعظَّ

24 - اإَذا قيَل: هَذا م�ْضرٌب؛ ُقلُت: قْد اأَرى
25 - اأَنهنُهها عن بع�ِس ما ال َي�ضيُنــَها
بح مْن عْتـب الّلئيِم ُم�ضلَّما 26 - فاأ�ضْ
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�لبيئة	 �أثر	 مثل	 من	 �ضعره،	 في	 بها	 يلتزم	 ر�ح	 �إنما	 �لآخرين،	 �ل�ضعر�ء	
في	�ل�ضعر،	وعالقة	�لمو�ضوع	باللغة	في	�لن�س	�لأدبي،	وق�ضية	�لوحدة	
و�إذ�	 بالدين«)8(.	 �ل�ضعر	 وعالقة	 �أجز�ئها،	 بين	 و�لتكلف	 �لق�ضيدة	 في	
كانت	تلك	�ضورة	�لكاتب	ومالمحها	�لثقافية،	فما	ذ�	عن	�لكتاب	و�ضياق	

تاأليفه؟
2.1 - كتاب الو�ضاطة ودواعي التاأليف:

لكي	نتمكن	من	تبيان	�أثر	�لق�ضاء	في	تاأ�ضي�س	خطاب	�لجرجاني	في	
�لمناخ	�لجتماعي	و�لثقافي	 �أن	نلقي	نظرة	على	 باأ�س	 مقدمة	و�ضاطته،	ل	
�لقرن	 من	 �لأول	 �لن�ضف	 �إلى	 يعود	 فالكتاب	 ووجهه.	 �لموؤلف	 �أطر	 �لذي	
�لهجري	�لر�بع،	وهي	�لمرحلة	�لتي	ن�ضجت	فيها	جميع	�لعلوم	و�لمعارف	
�للغويين	 بعد	 �لأدباء	 فتلقفه	 كماله،	 �لأدبي	 �لنقد	 بلغ	 فلقد	 �لإ�ضالمية.	
عللها،	 في	 وبحثو�	 �لأدبية،	 �لظو�هر	 �لنقاد	 ��ضتق�ضى	 وهكذ�	 و�لنحاة.	
�ل�ضديد.	 ومنطقهم	 �ل�ضليم	 ذوقهم	 فيه	 مو�	 بمنظار	جديد،	حكَّ وطرحوها	
ومن	هـوؤلء	�أبو	بكر	�ل�ضولي	)ت	335هـ(،	وقد�مة	بن	جعفر	)ت	337هـ(،	
و�أبو	�لفرج	�لأ�ضفهاني	)ت	356هـ(،	و�بن	�لعميد	)ت	360هـ(،	و�أبو	�لقا�ضم	
�لآمدي	)ت	370هـ(،	و�أبو	هالل	�لع�ضكري	)ت	395هـ(،	»�إل	�أن	�لجرجاني	

كان	�أ�ضرحهم	نقدً�،	و�أو�ضعهم	�أفقًا،	و�أ�ضملهم	بحثًا«)9(.
�إن	من	�ضمات	ع�ضر	�لو�ضاطة	هي	غليان	�ل�ضر�ع	�لفكري	و�لمناف�ضة	
�لأدبية.	ولعل	في	�لكالم	�لمو�لي	للثعالبي	)ت	429هـ(	ما	يو�ضح	ذلك،	
»ولما	عمل	�ل�ضاحب	ر�ضالته	�لمعروفة	في	�إظهار	م�ضاوئ	�لمتنبي،	عمل	
�لقا�ضي	�أبو	�لح�ضن	كتابه	�لو�ضاطة،	فاأح�ضن	و�أبدع،	و��ضتولى	على	�لأمر	
في	ف�ضل	�لخطاب،	و�أعرب	عن	تبحره	في	�لأدب	وعلم	�لعرب،	وتمكنه	
�لثعالبي	 كالم	 في	 ي�ضتوقفنا	 وما	 �لنقد«)10(.	 وقوة	 �لحفظ،	 جودة	 من	
هنا	�إ�ضارته	�إلى	�لموقف	�لإيجابي	للجرجاني	من	�لمتنبي؛	حيث	رد	�إليه	
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و�لجور	)��ضتولى	 �لحيف	 و�عترف	بف�ضله	جر�ء	ما	م�ضه	من	 �لعتبار،	
على	�لأمر	في	ف�ضل	�لخطاب(.	بل	�إن	كتاب	�لو�ضاطة	في	�أ�ضله	�إنما	جاء	
�أغالط	)لما	عمل	�ل�ضاحب	ر�ضالته	 �لر�ضالة	من	 لي�ضحح	ما	ت�ضمنته	
كتابه	 �لح�ضن	 �أبو	 �لقا�ضي	 �لمتنبي،	عمل	 �إظهار	م�ضاوئ	 في	 �لمعروفة	

�لو�ضاطة(.	
�لكتاب	 تاأليف	 �ضبب	 �أن	 �إلى	 ميله	 في	 	- �لثعالبي	 �ضارك	 ولقد	
�لباحثين	 من	 جملة	 	- عباد	 بن	 �ل�ضاحب	 ر�ضالة	 على	 �لرد	 �إلى	 يعود	
ما	 وهو	 وغيرهما،	 �ل�ّضمرة	 ومحمود	 بال�ضير	 كالم�ضت�ضرق	 �لمحدثين؛	
ينفيه	عبد�لعزيز	قلقيلة.	وحجته	في	ذلك	�أن	مقابلة	�لكتابين	بع�ضهما	
ببع�س	ت�ضفر	عن	ندرة	�أوجه	�لنقد	و�لمعار�ضة؛	�إذ	لم	ي�ضتركا	�ضوى	في	
وفاة	 بعد	 كتابه	 �ألف	 �لجرجاني	 �أن	 �لظن	 وغالب	 بيتًا)11(.	 ثالثة	ع�ضر	
فيها،	 و�لدربة	 �لخبرة	 و�كت�ضابه	 �لق�ضاء،	 بمهنة	 تمر�ضه	 وبعد	 �لمتنبي	

و��ضتحكام	منهج	�لعد�لة	في	طبعه.	
وله	 حيث	 	- �لجـرجـاني	 على	 كبيـر	 ف�ضـل	 عــباد	 لبـن	 كان	 و�إذ�	
في	 �لمن�ضـب	 هـذ�	 ما	 �أدر�ك	 وما	 بالـرّي،	 �لقـ�ضـاة	 قـا�ضي	 من�ضب	
بالف�ضل،	 له	 يعترف	 �أن	 �لالزب	 �لالزم	 من	 كان	 فاإنه	 	- �لعـ�ضر	 ذلـك	
�لفا�ضلة	 �أخالقه	 تمليه	عليه	 بناء	على	ما	 �إليه	في	مطلع	كتابه،	 ويومئ	
في	 �لقد�مى	 عند	 بذلك	 جرت	 �لعادة	 �أن	 ل�ضيما	 �ل�ضامية.	 ومبادئه	
هذ�	 ومن	 ههنا.	 يح�ضل	 لم	 ما	 وهو	 ور�ضائلهم،	 م�ضنفاتهم	 مطالع	
�أتى	كتاب	)�لو�ضاطة(	رد�	على	ر�ضالة	 �لثعالبي:	كيف	 ن�ضائل	 �لمنطلق	
)�لم�ضاوئ(،	مع	�لعلم	�أن	�لجرجاني	كان	�آثر	�لنا�س	عند	�ل�ضاحب	بن	
عباد،	و�أقربهم	�إليه	لف�ضله	ومكانته،	حتى	قال	في	حقه	في	كتابه	�لذي	
كتبه	بخطه	�إلى	ح�ضام	�لدين	�أبي	�لعبا�ضي	تا�س	�لحاجب:	»فاأما	موقعه	
مني	فالموقع	تخطبه	هذه	�لمحا�ضن،	وتوجبه	هذه	�لمناقب،	وعادته	معي	
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�لكتاب	 و�إذ�	كان	 يفارقني	مقيمًا	وظاعنًا	وم�ضافرً�	وقاطنًا«)12(.	 �أن	ل	
�ألف	لن�ضرة	�لمتنبي	ورد	�لعتبار	�إليه،	فاإلى	�أي	حد	يمكن	�لحديث	عن	

نز�هة	�ضاحبه	وتجرده	من	�لنزعة	�لذ�تية؟	
م�ضادر	 من	 ي�ضتمدها	 كبرى،	 باأهمية	 حال	 �أية	 على	 �لكتاب	 يحظى	
�لدنيا	 مالأ	 �إنه	 كعبه،	حتى	 كبير	عال	 �ضاعر	 على	 مد�ره	 �أن	 �أولها	 ثالثة،	
وكثرة	حكمه،	 معانيه،	 وعمق	 �أ�ضلوبه،	 وقوة	 لغته،	 بجز�لة	 �لنا�س؛	 و�ضغل	
�ل�ضعري	 �لخطاب	 باأ�ضاليب	 متمر�س	 لناقد	 �أنه	 وثانيها	 خياله.	 وجموح	
و�أدو�ته،	مت�ضلح	بُعدة	منهجية	علمية	قوية	تقيه	من	�لنحر�ف	عن	�لجادة،	
و�لمو�ضوعية.	 بالدقة	 �لنقدية	 وتخريجاته	 وتعليالته	 خال�ضاته	 وتطبع	
وتتمثل	�لعدة	هاته	في	كونه	قا�ضيًا،	تحمل	م�ضوؤولية	حماية	حقوق	�لنا�س	
وم�ضالحهم	مادية	كانت	�أو	معنوية،	ف�ضال	عن	تبحره	في	�لعلوم	�لمختلفة؛	

مما	يجعل	�أفق	�إدر�كه	للق�ضايا	�لمطروحة	عليه	و��ضعًا.	
�أما	ثالث	�لم�ضادر	فهو	قرب	زمن	تاأليف	�لكتاب	من	زمن	�ل�ضاعر	
�أن	�لتقارب	�لزمني	 �لمتـنبي،	�لذي	هو	مد�ر	�لحكومة	و�أ�ضا�ضها.	ذلك	
�لتي	 �لطيب،	 �أبي	 �أقو�ل	 من	 �ضل�ضلة	 �ضرد	 على	 �لكتاب	 موؤلف	 �أ�ضعف	
يرد	فيها	على	ماآخذ	معار�ضيه	و�آر�ء	خ�ضومه.وقد	ح�ضل	�ختالف	في	
��ضم	�لكتاب؛	حيث	يتر�وح	بين	�لعناوين	�لآتية:	)�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	
وخ�ضومه(،	و)�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه	ونقد	�ضعره(،	و)كتاب	
�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	ومن	رد	�ضيئا	من	�ضعره(،	و)�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	
وبين	من	رد	�ضيئًا	من	�ضعره	في	�ألفاظه	ومعانيه()13(.	ومهما	يكن،	فاإن	
ما	يعنينا	في	�لمقام	�لأول	ههنا،	هو	ر�ضم	�ضورة	�ضاملة	لمفهوم	�لق�ضاء	
معالم	 ت�ضييد	 في	 �أثره	 عن	 �لك�ضف	 �إلى	 تقودنا	 له،	 هوية	 بطاقة	 وو�ضع	

خطابه	�لنقدي.
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2 - القا�ضي الجرجاني مثقفاً: 
1.2 - مفهوم الق�ضاء في اللغة:

يرد	لفظ	�لق�ضاء	في	�للغة	بالألف	�لممدودة	و�لمق�ضورة؛	لأن	�أ�ضله	
َحَكم	 بمعنى	 وق�ضيَّة،	 وق�ضاًء	 يق�ضي	 عليه	 »ق�ضى	 يقال:	 اِوي(،	 )َق�ضَ
ل	وقَطع«)14(.	ويتاأ�ض�س	في	بعده	�لمعجمي	على	معان	ودللت	عدة،	 وف�ضَ
�لمعتل	 و�ل�ضاد	و�لحرف	 »�لقاف	 �أحمد	بن	فار�س:	 يتبين	من	قول	 كما	
�هلل	 قال	 لجهته،	 و�إنفاذه	 و�إتقانه	 �أمر	 �إحكام	 على	 يدل	 �ضحيح،	 �أ�ضل	
اُهنَّ �َضْبَع �َضَماَواٍت ِفي َيْوَمْين}؛	�أي	�أحكم	خلقهن،	ثم	 تعالى:	{َفَق�ضَ

يب:	)�لكامل( قال	�أبو	ُذوؤَ
ُع وابَغ تبَّ نَع ال�ضَّ اُهَما          َداُووُد اأْو �ضَ َوَعلَْيِهَما َم�ْضُروَدَتاِن َق�ضَ

َما  و�لق�ضاء	�لحكم.	قال	�هلل	�ضبحانه	في	ذكر	من	قال	{َفاْق�ِس 
اأَْنَت َقا�ٍس}؛	�أي	��ضنع	و�حكم.	ولذلك	�ضمي	�لقا�ضي	قا�ضيًا؛	�أي	لأنه	
ُيْحِكم	�لأَْحكام	وُيْنِفذَها.	و�ضميت	�لمنية	ق�ضاء؛	لأنه	�أمر	ُيْنَفذ	في	�بن	
�آدم	وغيره	من	�لخلق«)15(.	وي�ضير	�لر�غب	�إلى	�أن	�لق�ضاء	هو:	»ف�ضل	
قوله	 �لإلهي	 �لقول	 فمن	 ب�ضريًا.	 �أو	 كان	 �إلهيًا	 فعاًل،	 �أو	 كان	 قوًل	 �لأمر	
َك اأَالَّ َتْعُبُدوا اإِالَّ اإِيَّاه}؛	�أي	�أمر	بذلك.	ومن	�لفعل	 ى َربُّ تعالى:	{َوَق�ضَ
�إ�ضارة	 َيْوَمْيِن}،	 اُهنَّ �َضْبَع �َضَماَواٍت ِفي  �لإلهي	قوله	عز	وجل:	{َفَق�ضَ
�إلى	�إيجاده	�لإبد�عي	و�لفر�غ	منه.	ومن	�لقول	�لب�ضري:	ق�ضى	�لحاكم	
و�لنق�ضاء:	 َمَنا�ِضَكُكْم}،	 ْيُتْم  َق�ضَ َذا  {َفاإِ �لب�ضري:	 �لفعل	 ومن	 بكذ�،	
ذهاب	�ل�ضيء	وفناوؤه«)16(.	ويبدو	�أن	�لأ�ضل	�لدللي	لمادة	)ق�ضى(	هو	
�أبي	عبيدة	قوله:	»و�لق�ضاء	 �إلى	 �لإحكام	و�ل�ضنع،	فابن	منظور	ين�ضب	
من	�لدروع	�لتي	قد	فرغ	من	عملها	و�أحكمت.	ويقال	لها	�ل�ضلب«)17(.

)ق�ضى(،	 لمادة	 �لمعجمية	 �لدللت	 ��ضتق�ضاء	 فاإن	 كل،	 وعلى	
و�أوجد،(،	 وقطع،	 وحكم،	 و�ضنع،	 )قدر،	 �لمعنوية	 �ضحناتها	 و��ضتقر�ء	
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�لفعل	 تـنفيذ	 هو	 و�حد،	 دللي	 �أ�ضا�س	 على	 جميعها	 تقوم	 �أنها	 يتبين	
و�إنجازه	ب�ضفة	محكمة	متقنة،	ل	ردة	فيها	ول	�ضك،	كيفما	كانت	طبيعة	
�لفعل،	�إلهيًا	كان	�أو	ب�ضريًا،	ماديًا	كان	�أو	معنويًا.	ِلنَر	�لآن	دللة	مفهوم	

�لق�ضاء	من	�لناحية	�ل�ضطالحية	�لفقهية.
2.2 - مفهوم الق�ضاء في االإ�ضالح:

لمفهوم	 �لفقهية	 �لمذ�هب	 باختالف	 مختلفة،	 تحديد�ت	 ُقدمت	
�لق�ضاء،	ولكنها	متقاربة	في	معناها،	على	نحو	ما	�ضنتبينه	في	�لنقاط	

�لآتية:
وقطع	 �لخ�ضومات	 )ف�ضل	 بين	 تعريفاتهم	 وتتر�وح	 �لحنفية:	 	-
�لمنازعات(،	و)قطع	�لخ�ضومة	�أو	قول	ملزم	�ضدر	عن	ولية	عامة(،	
وجل(،	 عز	 �هلل	 �أنزل	 بما	 و�لحكم	 بالحق،	 �لنا�س	 بين	 و)�لحكم	

و)�لإخبار	عن	حكم	�ضرعي	على	وجه	�لإلز�م(،	وغيرها.
-	�لمالكية:	وتعرفه	باأنه	)�لإخبار	عن	حكم	�ضرعي	على	�ضبيل	�لإلز�م(،	
�أو	هو	)�ضفة	حكمية	توجب	لمو�ضوفها	نفوذ	حكمه	�ل�ضرعي	ولو	بتعديل	
�أو	 �إطالق	 )�إن�ضاء	 �أو	 �لم�ضلمين(،	 م�ضالح	 عموم	 في	 ل	 تجريح،	 �أو	
�إلز�م	في	م�ضائل	�لجتهاد	�لمتقارب،	فيما	يقع	فيه	�لنز�ع	في	م�ضالح	

�لدنيا(.
-	�ل�ضافعية:	)ف�ضل	�لخ�ضومة	بين	خ�ضمين	فاأكثر	بحكم	�هلل	تعالى(،	

و)�إظهار	حكم	�ل�ضرع	في	�لو�قعة	فيمن	يجب	عليه	�إم�ضاوؤه	فيه(.
-	�لحنابلة:	ومن	تعريفاتهم	له	�أنه	)تبيين	�لحكم	�ل�ضرعي	و�لإلز�م	به	

وف�ضل	�لحكومات(.
ل	تعنينا	هذه	�لتعريفات	فيما	�إن	��ضتجابت	لقيود	�لحد	و�ضو�بطه	
�إبر�هيم	عبد�لعزيز	 �أو	ل.	ولقد	�ضاقها	و�أخ�ضعها	عبد�لرحمن	 �لعلمية	
من	 فيها	 و�لنق�س	 �لق�ضور	 مو�طن	 عن	 فك�ضف	 و�لتمحي�س،	 للفح�س	



جدل النقدي والفقهي في )وساطة( القاضي اجلرجاني

20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

152

جـــــذور

هذه	�لز�وية)18(.	لكننا	�ضننظر	�إليها	من	�لز�وية	�لمنهجية،	�لتي	يوجبها	
�لفقهي	 بالمنهج	 �لنقدي	 خطابه	 في	 �لجرجاني	 تاأثر	 مدى	 في	 �لنظر	
�لتعريفات	 نخل�س	من	 �أن	 يمكن	 هنا	 ومن	 	 �لتعبير.	 �إن	�ضح	 �لق�ضائي	

�ل�ضابقة	�إلى	ما	يلي:
•		تقوم	في	بنائها	على	�لم�ضادر	�ل�ضتقاقية	�لتالية:	�لف�ضل،	و�لقطع،	
و�لإظهار،	 و�لإلز�م،	 و�لإطالق،	 و�لإن�ضاء،	 و�لإخبار،	 و�لحكم،	
�لإبانة	 �أحدهما	 متالزمين؛	 بفعلين	 توحي	 م�ضادر	 وهي	 و�لتبيين.	
�لتنفيذ	 و�لآخر	 و�لتبيين(،	 و�لإظهار،	 )�لإخبار،	 	 مثل	 و�لإعر�ب،	
و�لبت؛	)كالف�ضل،	و�لقطع،	و�لحكم،	و�لإلز�م،	و�لإن�ضاء،	و�لإطالق(.
�لتعريـفات	 �لمفـهومية	 حدوده	 تر�ضـم	 كما	 	- �إذً�	 �لقـ�ضاء	 يقوم	 	 	 	•
�لم�ضلم،	 للمرء	 �ل�ضرعي(	 )�لحكم	 �لحق	 �إظهار	 على	 	- �لمذكورة	
�لذي	 �ل�ضافعي	 �لمذهب	 كان	 و�إن	 به،	 و�لتقيد	 �تباعه	 على	 و�إجباره	
ينتمي	�إليه	�لقا�ضي	�لجرجاني	-	كما	هو	جلي	في	�لتعريفين	�ل�ضابقين	
-	يركز	على	�ل�ضق	�لأول	من	�لتعريف	)�لإظهار(،	ويت�ضاهل	في	�ل�ضق	

�لثاني	�لذي	هو	)�لإجبار(.
للق�ضايا	 �لدنيوي	 �لطابع	 على	 �ضمنًا	 �أو	 �ضر�حة	 �لتحديد�ت	 تلح	 	•
و�لحو�دث	�لذي	ينظر	فيها	�لق�ضاء؛	�أي	خ�ضومات	تن�ضاأ	بين	فردين	
�أو	جماعتين	حول	�أمور	دنيوية.	فعند	�لحنابلة	)ف�ضل	�لخ�ضومات(،	

وعند	�ل�ضافعية	)في	�لو�قعة(	فيمن	يجب	عليه	�إم�ضاوؤه	فيه.
و�لق�ضائي،	 �لفقهي	 �لمجال	 في	 �لق�ضاء	 مفهوم	 بين	 فرق	 هناك	 	•
»فالق�ضاء	في	�لمجال	�لفقهي	�أد�ء	مثل	�لو�جب	بعد	وقته	��ضتدر�كا	
�لمجال	 وفي	 وفاوؤه.	 �لدين	 وق�ضاء	 �ل�ضالة،	 ق�ضاء	 ومنه	 �ضبق،	 مما	

�لق�ضائي	�لف�ضل	في	�لخ�ضومات«)19(.
•		يمكن	��ضتنتاج	�لأركان	�لخم�ضة	للق�ضاء	من	�لتحديد�ت	�ل�ضابقة:
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-	�لقا�ضي:	�لذي	يظهر	�لحكم	ويخبر	به.
-	�لَمق�ضّي	به:	�لحكم.

-	�لَمق�ضي	فيه:	�لخ�ضومة	محل	�لنز�ع.
-	�لمق�ضّي	له:	�لذي	يكون	�لحكم	ل�ضالحه.
-	�لمق�ضّي	عليه:	�لذي	يكون	�لحكم	عليه.

تعريفات	 ��ضتقر�ء	 من	 ��ضتخل�ضناها	 �لتي	 �لمالحظات	 �ضاأن	 من	
�لفقهاء	لمفهوم	�لق�ضاء،	على	�ختالف	م�ضاربهم	�لمذهبية	ومنازعهم	
للمنهج	 �لعامة	 �لمالمح	 لنا	 تر�ضم	 �أن	 �لتاريخية،	 وظروفهم	 �لفكرية	
في	 �لباطل	 من	 �لحق	 وتمييز	 �لمتنازعين،	 بين	 �لف�ضل	 في	 �لمتبع	
و�أثرها	 �لمدرو�س	 �لمتن	 �أن	نتعقب	�ضور	ح�ضورها	في	 دعاو�هم.	وقبل	

في	بنائه،	�ضنلقي	نظرة	على	�لمفهوم	في	م�ضاره	�لتاريخي.
3.2 - مفهوم الق�ضاء في التاريخ االإ�ضالمي:

تثير	 �لتي	 �لجتماعية	 بالحياة	 ترتبط	 �إن�ضانية،	 �ضرورة	 �لق�ضاء	
�لمفهوم	 �رتبط	 وعليه	 �لذ�ت.	 وحب	 �لأثرة	 بباعث	 و�لتخا�ضم	 �لتنازع	
بظهور	�لحياة	�لب�ضرية	على	وجه	�لأر�س؛	فمنذ	�آدم	عليه	�ل�ضالم	ظهر	
�لنز�ع،	ودعت	�لحاجة	�إلى	�لق�ضاء	)ق�ضية	قابيل	وهابيل	نموذجًا(.	�إن	
ممار�ضة	�لق�ضاء	�إذً�	وجد	لدى	كل	�ل�ضعوب	و�لأمم،	وفي	كل	�لر�ضالت	
�ل�ضماوية.	وفي	�لقر�آن	�لكريم	ترددت	مادة	»ق�ضى«	بم�ضتقاتها	�لمختلفة	
�أكثر	من	مرة	بمفهومها	�لمعجمي،	�أما	دللتها	�ل�ضطالحية	فلم	تظهر	

�إل	في	�لعهد	�لعبا�ضي.
فقد	كان	�لر�ضول	-	�ضلى	�هلل	عليه	و�ضلم	-	في	عهده	�لإمام	�لأعظم	
�لق�ضاة	 وقا�ضي	 �لأئمة	 �إمام	 فهو	 �لأعلم.	 و�لمفتي	 �لأْحكم	 و�لقا�ضي	
وعالم	�لعلماء؛	�إذ	كان	يتولى	بنف�ضه	�لق�ضاء	�لذي	لم	ينف�ضل	عن	غيره	
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من	�لوليات	لقلة	�لخ�ضومات،	وي�ضنده	�أحيانا	�إلى	بع�س	�ضحابته.	وي�ضير	
�إلى	�لق�ضاء	في	عهد	�أبي	بكر،ما	يرويه	عطاء	بن	�ل�ضائب	عن	محارب	بن	
دثار	عند	قوله:	»لما	��ضتخلف	�أبو	بكر،	قال	لعمر	ولأبي	عبيدة	�لجر�ح	
�أنه	ل	بد	من	�أعو�ن.	فقال	له	عمر:	�أنا	�أكفيك	�لق�ضاء،	وقال	�أبو	عبيدة:	

�أنا	�أكفيك	بيت	�لمال«)20(.
ويقول	�بن	وكيع،	م�ضير�	�إلى	ق�ضاء	عمر:	»�إن	�أبا	بكر	وعمر	لم	يكن	
يلي:	 ما	 كذلك	 و�أورد	 عمر«)21(،	 فا�ضتق�ضى	 �لفتنة	 كانت	 قا�س،	 لهما	
»روى	�لأ�ضمعي	عن	�لح�ضن	�لب�ضري	�أنه	قال:	��ضتعمل	عمر	بن	�لخطاب	
	،)...( �لأزدي	 �ضور	 بن	 كعب	 �لحنفي	 مريم	 بعد	 �لب�ضرة	 ق�ضاء	 على	
فقال	عمر:	و�هلل	ما	ر�أيت	�لأول	باأعجب	من	�لآخر،	�ذهب	فاأنت	قا�س	
على	�أهل	�لب�ضرة«)22(.		وجاء	في	ر�ضالة	عمر	�إلى	�أبي	مو�ضى	�لأ�ضعري	
�لق�ضاء	 فاإن	 بعد،	 �أما	 �لرحيم.	 �لرحمن	 �هلل	 »ب�ضم	 قوله:	 �لق�ضاء	 في	
فري�ضة	محكمة	و�ضنة	متبعة	)...(،	ول	يمنعك	ق�ضاء	ق�ضيته	بالأم�س،	
�لحق،	 �إلى	 عنه	 ترجع	 �أن	 لر�ضدك	 فيه	 وُهديت	 نف�ضك،	 فيه	 فر�جعت	
�لتمادي	فيه	)...(.	و�جعل	 فاإن	�لحق	قديم،	ومر�جعة	�لحق	خير	من	
للمدعي	حقا	غائبا	�أو	بينة	�أمد�	ينتهي	�إليه،	فاإن	�أح�ضر	بينة	�أخذت	له	

بحقه،	و�إل	وجهت	عليه	�لق�ضاء«)23(.
ن�ضتـنتج	من	�ل�ضت�ضهاد�ت	�ل�ضابقة	�أن	مفهوم	�لق�ضاء	تبلور	ب�ضكل	
و��ضح	في	عهد	عمر	�لفاروق؛	حيث	�ضرع	في	و�ضع	�أ�ض�ضه	ور�ضم	معالمه.	
غير	�أنه	لم	ي�ضنده	�إلى	ق�ضاة	معينين،	بل	غالبا	ما	يتكفل	به	�لولة	خا�ضة	
�لأموي،	 �لعهد	 �ل�ضورة	في	 ��ضتمرت	هذه	 و�لأم�ضار.	وقد	 �لأقطار	 في	
�إلى	 يرمز	 م�ضطلحًا	 �لق�ضاء	 فيه	 �ضار	 �لذي	 �لعبا�ضي	 للع�ضر	 خالفًا	
جهاز،	له	مهامه	و�ضروطه	ومقره؛	�إذ	�رتفعت	مكانة�أبي	يو�ضف	تلميذ	�أبي	
حنيفة	عند	�لخليفة	�لعبا�ضي	�لر�ضيد	لما	قلده	من�ضب	قا�ضي	�لق�ضاة.	
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�أول	من	تقلد	هذ�	�لمن�ضب	في	�لإ�ضالم،	زمن	�لر�ضيد	�لذي	ر�أى	 وهو	
�ضرورة	تنظيم	�لق�ضاء	بعد	�أن	�ت�ضعت	�لدولة	�لعبا�ضية،	فابتكر	من�ضب	
�أبو	يو�ضف	ير�قب	�أعمال	�لق�ضاة،	ويعزلهم	عند	 قا�ضي	�لق�ضاة.	وكان	
�ضود�ء	 عمامة	 بالق�ضاة:	 خا�ضا	 زّيا	 �بتكر	 من	 �أول	 كماكان	 �لقت�ضاء،	

وطيل�ضانًا)24(.
�ل�ضائدة	 �لفكرية	 و�لمذ�هب	 �لدينية	 بالتيار�ت	 �لق�ضاء	 تاأثر	 ولقد	
وحركات	 و�ضعر،	 و�ضيعة،	 وت�ضوف،	 �عتز�ل،	 �لعبا�ضي؛	من	 �لع�ضر	 في	
مهنتهم	 �أن	 بحكم	 �أحكامهم،	 في	 �لق�ضاة	 عنها	 ي�ضدر	 حيث	 تنبئيَّة؛	
حاجة	 و�أكثرهم	 �لجديدة،	 �لأحد�ث	 مع	 تعامال	 �لنا�س	 �أكثر	 تجعلهم	
�لحركات	 �أو	 �لمذ�هب	 بها	 تاأتي	 �لتي	 و�لجتهاد�ت	 �لآر�ء	 لمعرفة	
فالحالج	 متميزة.	 متنوعة	 غنية	 �لقا�ضي	 ثقافة	 يجعل	 مما	 �لمختلفة؛	
�لمتنبي	 �لق�ضاة	في	فتاويهم	تجاهه،	و�كتفى	 �لألوهية،	فاختلف	 �دعى	
بادعاء	�لنبوة،	فاهتم	�لقا�ضي	�لمح�ضن	�لتنوخي	بلقائه	حر�ضًا	منه	على	
�لتثبت؛	مما	�إذ�	تنباأ	�أم	ل.	فقد	�أجرى	معه	حو�ر�،	وهو	في	طريقه	�إلى	
»هذ�	 �لمتنبي:	 له	 فقال	 للهجرة،	 وثالثمائة	 وخم�ضين	 �أربع	 �ضنة	 فار�س	

�ضيء	كان	في	�لحد�ثة	�أوجبته	�ل�ضبوة«)25(.	
�ضعر�ء.	 معظمهم	 فكان	 و�ل�ضعر�ء،	 بال�ضعر	 كذلك	 �لق�ضاة	 وتاأثر	
�ضعر	 وله	 �ضاعرً�،	 كان	 �لتنوخي	 علي	 بن	 ن	 �لمح�ضَّ علي	 �أبو	 فالقا�ضي	
)ن�ضو�ر	 كتابه	 في	 منه	 مقتطفات	 �أورد	 �ضائع،	 ديو�ن	 في	 مجموع	
�لمحا�ضرة	و�أخبار	�لمذ�كرة()26(،	وكان	�أبوه	�أبو	�لقا�ضم	�لتنوخي	�أي�ضًا	
�ضاعرً�،	حفظ	مائتي	ق�ضيدة	من	�ضعر	�أبي	تمام	و�لبحتري،	كما	حفظ	
�ضتمائة	بيت	�ضعري	في	يوم	وليلة،	وله	ق�ضيدة	يمدح	فيها	تنوخ	وقومه	
و�ضيلة؛	 مجرد	 بعيد	 غير	 �أمد	 �إلى	 ظل	 فال�ضعر	 غرو،	 ول	 ق�ضاعة.	 من	
غايته	�لإجادة	�لفنية.	�إن	ثقافة	�لقا�ضي	�إذً�	تقوم	على	�لإلمام	بمعارف	
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متعددة:	علوم	�ل�ضرع،	وعلوم	�للغة،	و�لأدب،	و�لمنطق،	و�لفل�ضفة،	وعلم	
�لكالم.	ولنا	في	�ضخ�ضية	�لقا�ضي	علي	بن	عبد�لعزيز	�لجرجاني	وكتابه	

)�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه(	خير	مثال	على	ذلك.

3 - المعرفة الق�ضائية في المقدمة: 
�لم�ضتوحاة	 و�لتعابير	 و�لمفاهيم	 �لم�ضطلحات	 منظومة	 �ضنتعقب	
من	�لحقل	�لفقهي	�لق�ضائي،	ونعاين	طريقة	��ضتخد�مها	و�أوجه	تعالقها،	
�لقا�ضي	�لجرجاني	ومدى	وعيه	 علنا	نقترب	عن	كثب	من	طبيعة	معرفة	
لدر��ضة	 �لآتي	 بالجدول	 ��ضتعنا	 ولقد	 �لمتنبي.	 ق�ضية	 يتناول	 وهو	 بها،	
�لم�ضطلح؛	بتحديد	مو�طنه	�لن�ضية	و�ضماته	�ل�ضتقاقية	ودللته	�لمعجمية	

و�ل�ضطالحية.
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1.3 - الم�ضطلحات:

دللته	�ل�ضطالحية	27مد�ره	�لمعجميتردده	في	�لمتن	�لمدرو�س�لم�ضطلح
1	-	�لإقر�ر

�أنكرت«28
�لإقر�ر	و�لتقرير	عند	�لمحدثين	ما�لمد�ر	�لمعجمي -	»تجعل	�لإقر�ر	بالحق	عليك	�ضاهدً�	لك	�إذ�
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3.3 - العالقــــــات:
لم�ضطلح	 هوية	 بطاقة	 تكوين	 �لنقطة	 هذه	 خالل	 من	 ن�ضتهدف	
»�لق�ضاء«	في	مقدمة	�لو�ضاطة.	لذ�	�ضنحاول	بيان	كل	ما	له	�ضلة	بهذ�	
�لم�ضطلحات	 بباقي	 تربطه	 �لتي	 �لعالئق	 مختلف	 من	 �لم�ضطلح،	
بمختلف	 �لإحاطة	 هنا	 ندعي	 �ل�ضابق.ول	 �لجدول	 في	 �لو�ردة	 �لفرعية	
جو�نب	�لم�ضطلح،	وحالته	�لتطورية	وتغير�ته	�لدللية،	بل	�إننا	�ضنكتفي	
من	 �لمدرو�س؛	 �لمتن	 في	 �لق�ضائية	 �لم�ضطلحات	 خ�ضائ�س	 باإير�د	
عموم	وخ�ضو�س،	و�ئتالف	و�ختالف،	وتر�دف	وت�ضاد،	وغيرها.	�إ�ضافة	
�إلى	�لإ�ضارة	�إلى	بع�س	�ل�ضمائم	�لو�ضفية	و�لإ�ضافية	و�لإ�ضنادية.	�إذ	�إن	
�لز�وية	 من	 �لمقدمة	 تحليل	خطاب	 في	 يتجلى	 وظيفي	مح�س،	 هدفنا	
�لفقهية،	ومن	د�خل	�لمقدمة	ل	خارجها،	�إيمانا	منا	باأن	�لفهم	�ل�ضليم	
للخطاب	�لنقدي	عند	�لقا�ضي	�لجرجاني،	ل	يتاأتى	�إل	بتدقيق	�لمنظومة	

�ل�ضطالحية	�لفقهية	و��ضتدعاء	�أ�ض�ضها	�لمفهومية.
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وتوقف	 �ليونانية(،	 )لنتكلم	 لتالميذه	 قوله	 �أر�ضطو	 عن	 روي	 فقد	
»و�لق�ضد	 بقوله:	 ومحلاًل	 �ضارحًا	 �لقولة	 هذه	 عند	 �لطر�بل�ضي	 �أمجد	
مفهوم	 �لمتكلم	 بها	 يتفوه	 لفظة	 لكل	 معه	 يكون	 وجه،	 على	 بها	 �لتكلم	
بينما	 ما،	 بلغة	 يتكلم	 �أنه	 �لمتكلم	 يظن	 ما	 �أكثر	 وما	 ذهنه.	 في	 و��ضح	
هو	و�ضامعه	منها	في	مثل	�لعماء«)71(.	وذلك	لأن	�لدقة	�لعلمية	وو�ضوح	
�لت�ضور�ت	و�ضفاء	�لقناة	�لتو��ضلية	بين	من	يتبادلون	�لخطاب،	تقت�ضي	
�لفروق	 وتبين	 ومفاهيمها،	 �لم�ضطلحات	 تدقيق	 تقت�ضيه	 ما	 من	جملة	
�لدقيقة	بينها،	وتمثل	حدودها	�لدللية.	وهذ�	مطلب	�ضروري	توفُره	في	

�لمعرفة	�لعلمية	�ل�ضحيحة.
لم	يرد	م�ضطلح	»�لق�ضاء«	�لذي	ي�ضكل	�لبوؤرة	و�لأ�ضا�س	في	خطاب	
�لمقدمة	�إل	مرة	و�حدة	عند	قوله:	»وقدرت	على	ق�ضاء	حق	�ضاحبها«)72(.	
بالنظر	 �ضيئًا،	 يعني	 �لمتن	ل	 �ل�ضرفية	في	 لكن	عدم	ح�ضوره	ب�ضيغته	
به،�إذ	 مرتبطة	 �أخرى	 ق�ضائية	 م�ضطلحات	 في	 مفهومه	 �متد�د	 �إلى	
�لخ�ضو�س	 �ضبيل	 على	 تعالق	 فهناك	 مختلفة.	 باأ�ضرته	عالقات	 تربطه	
�لقا�ضي	 �أن	 بحكم	 و»�لحكم«؛	 »�لق�ضاء«	 �لم�ضطلحين	 بين	 و�لعموم	
وتف�ضيل	 »�لحاكم«.	 �لثاني	 �لهجري	 �لقرن	 نهاية	 قبل	 عليه	 يطلق	 كان	
ذلك	�أن	�لق�ضاء	قبل	هذ�	�لتاريخ	لم	يكن	منف�ضاًل	عن	باقي	�لوليات	
�لولية	 �ضاحب	 على	 �لحاكم	 �أطلق	 وعندئذ	 �لخليفة،	 بها	 ي�ضطلع	 �لتي	
�لعامة،	و�خت�س	�لقا�ضي	بالحكم	في	�لخ�ضومة.	و�إذ�	ما	ولينا	وجهنا	
ف�ضنجدها	 �لكتاب،	 مقدمة	 في	 �لم�ضطلحين	 بين	 �لعالقة	 طبيعة	 �إلى	
قائمة	على	�لتطابق،	كما	�أن	»�لحكم«	في	��ضتخد�مه	�لنقدي	ههنا	)حكم	
مر�عاة	�لأدب	-	حكم	�لعدل	-	�لحكم	على	نف�ضك	-	�لحكومة(،	مطابق	

لمفهومه	في	بعده	�ل�ضطالحي	�لفقهي.
على	 �أو�ضك	 �آخر	 م�ضطلح	 و»�لحكم«	 »�لق�ضاء«	 من	 كاًل	 ويجاور	
فالتحكيم	 »�لتحكيم«.	 وهو	 عنه،	 نتحدث	 �لذي	 �لع�ضر	 في	 �لنقر��س	
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ْفِعيل	�لد�ل	على	�لتعدية؛	�أي	 من	فعل	)حّكم/	يحّكم(،	جاء	على	وزن	�لتَّ
�آخر	يختار�نه	حَكما	بينهما.	 �إلى	�ضخ�س	 تعدية	طرفي	�لنز�ع	ذ�تيهما	
على	 يقوم	 و�لتحكيم	 �لقا�ضي،	 تعيين	 على	 يقوم	 �لق�ضاء	 نجد	 وبذلك	
�ختياره.	ول	باأ�س	�أن	ن�ضير	�إلى	م�ضطلح	�آخر	يدخل	في	عالقة	�ختالف	
مع	�لق�ضاء	وهو	»�لفتوى«.	�إذ�	كان	�لق�ضاء	يهتم	-كما	�أ�ضلفنا-بما	ين�ضاأ	
�لحجاج	 فّعالية	 �إلى	 ��ضتناد�	 �لدنيا	 نز�ع	حول	م�ضالح	 �لنا�س	من	 بين	
و�أدو�ته،	فاإن	�لفتوى	تخت�س	في	�إ�ضد�ر	حكم	�جتهادي	يرتبط	بال�ضرع	

بناء	على	�لأدلة.
	و»�لحكم«	-	كما	وظفه	�لجرجاني	-	�قترن	مرة	)بمر�عاة	�لأدب(	
باأل،	ومرة	 نف�ضك(	معرفا	 بــ	)على	 ثالثة	 ثانية	)بالعدل(،	ومرة	 ومرة	
ر�بعة	جاء	على	وزن	)�لُفُعولة(	م�ضتقال	بذ�ته.	فهو	في	�لحالت	�لأربعة	
مقت�ضيات	 �لعتبار	 بعين	 �لأخذ	 على	 تقوم	 �إيجابية،	 قيمة	 ذو	 �ل�ضابقة	
كان	 �أيا	 �لحكم،	 �إ�ضد�ر	 عند	 �ل�ضريعة	 ومبادئ	 �لعامة	 و�لآد�ب	 �لعدل	
�لمحكوم	عليه.	ولعل	�ل�ضيغة	�ل�ضتقاقية	�لأخيرة»�لحكومة«	تبدو	�أو�ضع	
�إلى	منهج	ق�ضائي	متكامل،	فيه	ما	ل	 و�أ�ضمل	فيما	نح�ضب؛	حيث	تحيل	
�أطر�فها،	 �لتاأكد	من	�لخ�ضومة،	تحديد	 �لتركيب	و�لتعقيد:	 يخفى	من	
�إ�ضد�ر	قر�ر	�ضرعي	في	 و�لقر�ئن،	 �لحجج	 �لنظر	في	 تعيين	�ضهودها،	
�لأخير.	ولقد	ن�ضب	�لجرجاني	حكومته	�لأدبية	للنظر	في	ملف	�لمتنبي	
و�لبث	في	حيثياته	وتفا�ضيله،	كما	يفهم	من	قوله:	»ولول	هذه	�لحكومة	
لبطل	�لتف�ضيل	ولز�ل	�لجرح«)73(.	فلتحقيق	�لمو�زنة	و�لممايزة	بين	�أبي	
�لطيب	وخ�ضومه،	وزو�ل	�لجرح	و�لتحامل	و�لنحياز	�إلى	هذ�	�لطرف	�أو	

ذ�ك،	دعت	�ل�ضرورة	�إلى	هذ�	�لنوع	من	�لحكومة.
يتبين	مما	�ضلف	�أن	�لجرجاني	��ضتعمل	»�لحكم«	بمفهومه	�لإيجابي،	
ومما	 �لحق.	 وتوخي	 و�لعتذ�ر	 و�لإن�ضاف	 و�لعدل	 �لق�ضد	 على	 �لقائم	
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من	 �لأنحاءبجملة	 من	 نحو	 على	 �رتباطه	 �لمفهومية،	 حمولته	 يعزز	
�لألفاظ؛	منها	ما	هو	م�ضطلح،	ومنها	ما	ل	يرقى	�إلى	درجة	�ل�ضطالح.	
كما	�أن	منها	ما	يت�ضل	به	على	�ضبيل	�لئتالف،	ومنها	ما	يرتبط	به	على	
ير�ضم	 �أن	 �لثَّري،	 �ل�ضطالحي	 �لن�ضيج	 هذ�	 �ضاأن	 ومن	 �لختالف.	 وجه	
لنا	مالمح	�لحياة	�لق�ضائية	في	�لقرن	�لهجري	�لر�بع.	لقد	�ت�ضعت	رقعة	
وتز�يدت	 بقليل،	 وقبله	 �لجرجاني	 �لقا�ضي	 في	ع�ضر	 �لإ�ضالمية	 �لدولة	
�لمنازعات	و�لمخا�ضمات،	و�زد�دت	�أعباء	�لقا�ضي؛	مما	�أدى	�إلى	تغيير	
في	هيكلة	�ل�ضلطة	�لق�ضائية.	وهكذ�	�ضارت	تقوم	على	�لعنا�ضر	�لتالية:	
وكاتبه،	 و�أمينه،	 �لقا�ضي،	 وخليفة	 �لق�ضاة،	 و�أق�ضى	 �لق�ضاة،	 قا�ضي	
وخادمه،	ثم	�ل�ضهود،	و�لعدول،	و�لوكيل	على	�أبو�ب	�لق�ضاة	)�لمحامي(،	
�لخبرة،	 و�أهل	 و�لحاجب،	 و�لمترجم،	 و�لبو�ب،	 �ل�ضجن،	 و�ضاحب	
وغيرهم)74(.	ولن	نف�ضل	�لقول	في	هذه	�لأطر�ف	كلها	بل	�ضنتوقف	عند	
�لق�ضاة«،	 �أبو�ب	 و»�لوكيل	على	 �لعدول«	 »�ل�ضهود	 �ثنين	منها	فقط	هما:	

لنتبين	كيف	وظفهما	�لقا�ضي	�لجرجاني	في	خطاب	مقدمته.
هذ�	 �إلى	 تنتمي	 �لتي	 �لكتابات	 جل	 في	 �لأول	 �لم�ضطلح	 يذكر	 ل	
ي�ضتعين	 حيث	 )�لعدول(؛	 هي	 و�ضفية	 ب�ضميمة	 �قترن	 وقد	 �إل	 �لع�ضر	
�لقا�ضي	بال�ضهود	�لعدول،�لذين	ي�ضاعدونه	في	جميع	مر�حل	�لق�ضية،	
بما	في	ذلك	تدوين	�لقر�ر�ت	وت�ضجيل	�لعقود،	فيختارهم	وفق	�ضروط	
عند	 مفردً�	 تارة	 �لجرجاني	 خطاب	 في	 »�ل�ضاهد«	 وظف	 وقد	 خا�ضة.	
قوله:	»وتجعل	�لإقر�ر	بالحق	عليك	�ضاهد�	عليك	�إذ�	�أنكرت«)75(،	وتارة	
جمعا	لما	قال:	»و�رتاب	ب�ضهوده	و�إن	عدلتهم	�لمحبة«)76(.	ولعل	مدلوله	
في	�لحالة	�لأولى	معنوي	وهو	�لإقر�ر	بالحق،	وفي	�لثانية	مادي	يرتبط	
باأ�ضخا�س	مو�ضوفين	بالعد�لة.	لكن	�لت�ضاوؤل	�لمطروح	يحيل	�إلى	طبيعة	

�لعالقة	بين	�لم�ضطلح	�لمحور	»�لق�ضاء«	وم�ضطلح	»�ل�ضاهد«.
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�لمذكورتين	 �لحالتين	 بين	 �لتمييز	 �لت�ضاوؤل	 عن	 �لإجابة	 تقت�ضي	
�أكبَر	 يعتبر	 �لأولى	 �لحالة	 في	 �لقا�ضي	 �أن	 ذلك	 وتف�ضيل	 لل�ضاهد.	
و�ضليقته،	 بفطرته	 نف�ضه	 في	 �ل�ضو�ب	 و�آن�س	 بالحق	 �أقر	 متى	 �ل�ضهود،	
كثيرة	 ق�ضايا	 في	 نجده	 �أن	 غرو	 ول	 ور�ضوله.	 �هلل	 �ضنة	 على	 به	 حكم	
�لمتعارف	 بال�ضفة	 �ل�ضهود	 �إلى	 حاجة	 دونما	 يحكم	 �ضابقة،	 وع�ضور	
قا�ضيًا	 يكون	 �أن	 �إلى	 متلق	 كل	 بهذ�	 �لجرجاني	 �لقا�ضي	 ويدعو	 عليها.	
لنف�ضه	في	�لحكم	على	�لظو�هر	�لإن�ضانية	�لمختلفة،	�أدبية	كانت	�أو	غير	
�أدبية.	وفي	�لحالة	�لثانية	�إ�ضارة	�إلى	�ل�ضهود	�لعدول	�لمعروفين	في	هذ�	
�لع�ضر،	�لذين	تربطهم	عالقات	قوية	بالقا�ضي،	يعينهم	وفق	�ضروط؛	
جو�نب	 ح�ضر	 على	 في�ضاعدونه	 و�لأمانة،	 �لعد�لة	 �لعموم	 على	 �أبرزها	
�لق�ضية	و�لإحاطة	بها،	و�لإدلء	بال�ضو�هد	و�لآثار	و�لعالمات	�لتي	ي�ضير	
�ضو�هد	 وللتقدم	 ظاهرة	 �آثار	 »وللف�ضل	 بقوله:	 �لو�ضاطة	 �ضاحب	 �إليها	
فا�ضل	 ف�ضاحبها	 �ل�ضو�هد	 تلك	 و�ضوهدت	 تلك	 وجدت	 فمتى	 �ضادقة،	

متقدم«)77(.
كان	 و�إل	 عدول،	 و�ضهود�	 عادل	 قا�ضيا	 ي�ضترط	 �لعادل	 �لحكم	 �إن	
�لحكم	جورً�	وظلمًا.	وتعتبر	�ل�ضهادة	في	حقيقة	�لأمر�أول	و�ضيلة	�إثبات	
بلفظ	 �ل�ضاهد	 »�لإخبار	بما	علمه	 �لب�ضر،	وتعني	في	�ل�ضطالح	 عرفها	
�أن	ر�ضول	 �أبي	هريرة،	ر�ضي	�هلل	عنه،	 �لبيهقي،	عن	 خا�س«)78(.	روى	
�هلل،	�ضلى	�هلل	عليه	و�ضلم،	قال:	»لما	خلق	�هلل	�آدم	نفخ	فيه	�لروح	)...(،	
فجحد	ذريته،	فن�ضي	ون�ضيت	ذريته،	فيومئذ	�أمر	بالكتاب	و�ل�ضهود«)79(.
وتدخل	»�ل�ضهادة«	في	عالقة	�لعموم	و�لخ�ضو�س	مع	»�لحجة«،	�لتي	
ت�ضير	في	عمقها	�إلى	�لأثر	و�لعالمة	�لتي	تفيدها	�ل�ضهادة،	وتمثل	�لطريق	
�ل�ضوي	�لذي	ي�ضلكه	�لقا�ضد	�إلى	ما	يق�ضده.	فهي	تتم	ب�ضهادة	�ل�ضهود،	
كما	 �أنكر(،	 من	 على	 و�ليمين	 �دعى	 من	 على	 )�لبينة	 باليمين	 وتثبت	
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و�ل�ضهادة	خا�ضة.	وتقوم	 �أنها	عامة	 �لمختلفة؛	مما	يعني	 بالقر�ئن	 تتم	
�أو	 عليه	 �لمدعى	 من	 حقه	 وتخويله	 �لمدعي،	 دعوى	 �إقر�ر	 على	 �لحجة	
ردها	و�إنكارها.	ويبرز	�لقا�ضي	�لجرجاني	�ضرورة	�لأخذ	بعين	�لعتبار	
�لحجة	متى	ظهرت	وقامت،	فال	بد	من	�ل�ضت�ضالم	لها	و�ل�ضتر�ضال	لها.	
وغد�	 قوله،	 و�ضدق	 بر�أيه،	 و�عترف	 ثقة	 �ضار	 للمرء	 ذلك	 تحقق	 ومتى	

حكمه	عادًل.
»�ل�ضهادة«	 عالقة	 وبيان	 �لعدول«،	 »�ل�ضهود	 عن	 حديثنا	 وبعد	
�إن	 	 �أخرى،	�ضنرى	 بـ	»�لحجة«	من	جهة	 بـ»�لق�ضاء«	من	جهة	وعالقتها	
كان	لفظ	»�لمحاماة«	-	كما	��ضتخدمه	�لجرجاني	غير	مرة	-	ين�ضم	�إلى	
�لكتاب.	 في	 �لق�ضائي	 �لفقهي	 ن�ضيجه	 ويعزز	 �ل�ضطالحية،	 منظومته	
يبدو	�أن	�لمحاماة	في	خطاب	�لمقدمة	على	�لأقل	ل	ت�ضير	�إ�ضارة	و��ضحة	
ودفاع،	 حماية،	 من	 �لمعجمية؛	 بدللتها	 تحتفظ	 ما	 بقدر	 �لوكالة،	 �إلى	
�لجار	 حقوق	 عن	 حديثه	 في	 عبد�لعزيز	 بن	 علي	 وظفها	 فقد	 ورعاية.	
�ضياق	 في	 وظفها	 كما	 دونه(،	 و�لمحاماة	 له	 �لمتعا�س	 حقوق	 )�أول	
وجه	 رونق	 باعتباره	 �لحماية؛	 �إلى	 كذلك	 وحاجته	 �لعلم	 عن	 �لحديث	
�ضاحبه،	ومنار	��ضمه،	ومطية	ذكره.	ن�ضتنتج	هنا	�أن	�لمحاماة	لم	ت�ضل	
�لمحاماة	 �أن	 هو	 �أي�ضًا،	 �لر�أي	 يزكي	هذ�	 ومما	 �لم�ضطلح،	 درجة	 بعد	
لم	ترد	في	كتب	�لفقه	�لمنتمية	للع�ضر	بمفهومها	�ل�ضطالحي،	بل	كان	
�أبو�ب	�لق�ضاة«،	وهي	مهنة	م�ضتقاة	 بـ	»�لوكالة	على	 يعبر	عن	�لمفهوم	

من	�ل�ّضا�ضانيين	كباقي	تقاليد	نظام	�لحكم	و�لق�ضاء.
)�لدعوى،	 بالق�ضاء:	 ترتبط	 �لتي	 �لأخرى	 �لم�ضطلحات	 ومن	
برقاب	 بع�ضها	 ياأخذ	 م�ضطلحات	 وهي	 �لإنكار(،	 �لإقر�ر،	 �لخ�ضم،	
وتفيد	 �لق�ضية،	 طرفي	 �لخ�ضمين:	 �أحد	 من	 »�لدعوى«	 تاأتي	 �لبع�س.	
عن	 ت�ضدر	 ما	 غالبًا	 لذ�	 و�لحق،	 و�لعدل	 �لإن�ضاف	 وطلب	 �لدعوة	
حال	 »ل	 �لجرجاني:	 يقول	 �لحكم،	 ت�ضتلزم	 دعوى	 وكل	 عليه.	 �لمعتدى	
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�إذ�	تحققت	 �أ�ضد	��ضتعطافا	للقلوب	�لمنحرفة	من	�لحكم	على	نف�ضك،	
�لدعوى	عليها«)80(.	ولعل	في	هذ�	�أق�ضى	درجات	�لحكم	بالعدل،	وذلك	
�ضده،	 �لدعوى	 كانت	 متى	 نف�ضه	 على	 يحكم	 �أن	 �لمرء	 ي�ضتطيع	 حينما	
هو	 �لذي	 �لحكم	 مناط	 �لدعوى	 تكون	 وعليه،	 بخطئه.	 ويعترف	 ويقر	
»�لإقر�ر«،	فقد	ذكر	مرة	و�حدة	مرتبطة	 �أما	م�ضطلح	 �لق�ضاء.	 هدف	
بالمخالفة	 ُعبر	عنه	 �لذي	 »�لإنكار«	 بالحق،	مبرما	عالقة	�ختالف	مع	
)�إذ�	�أنكرت/	�إذ�	خالفت(،	ويت�ضالن	معًا	بالحق	�لذي	يعد	قطب	�لرحى	

وحجر	�لز�وية	في	�لق�ضاء.	
نخل�س	مما	�ضبق	�إلى	�أن	جميع	�لم�ضطلحات	�لق�ضائية	ت�ضب	في	
قالب	و�حد،	هو	تعميم	�لحق	ون�ضر	�لعدل،	وجلب	�لمنفعة	للعباد،	ودرء	
خطاب	 في	 �لم�ضطلحات	 هذه	 توظيف	 دللة	 ما	 لكن	 عنهم.	 �لم�ضرة	
�لمقدمة	عند	�لجرجاني	في	و�ضاطته،	وما	�أثرها	في	بناء	ذلك	�لخطاب؟

4 - اأثر المعرفة الق�ضائية في بناء الخطاب النقدي في المقدمة: 
	ي�ضتهل	�لقا�ضي	�لفقيه	�لجرجاني	كتابه	بعبارة	»�لتفا�ضل	-	�أطال	
�هلل	بقاءك	-	د�عية	�لتناف�س،	و�لتناف�س	�ضبب	�لتحا�ضد«)81(.	فالتفا�ضل	
�أ�ضا�س	�لكثير	من	�لمظاهر	�لجتماعية،	�لتي	ت�ضود	في	 بين	�لب�ضر	هو	
�ضفوف	�لأفر�د	و�لجماعات.	فعن	�لتفا�ضل	ين�ضاأ	�لتناف�س،	ومن	�لتناف�س	
ينبعث	�لتحا�ضد،	ومن	�لتحا�ضد	ينبثق	�لتباغ�س	و�لتقاتل	و�ضيوع	�لظلم.	
ومن	هنا،	فال	بد	من	و�زع	�ضرعي،	يف�ضل	بين	ذ�ت	�لبين،	فيحق	�لحق،	
هم	 من	 يتوله	 �لذي	 �لق�ضاء،	 في	 �لو�زع	 هذ�	 ويتجلى	 �لباطل.	 ويزهق	
يح�ضل	 �لتفا�ضل	 �أن	 وكما	 �لجرجاني.	 كالقا�ضي	 �لق�ضاة،	 من	 له	 �أهل	
بين	�لآدميين	في	�لثرو�ت	و�لممتلكات	�لمادية،	فاإنه	يح�ضل	كذلك	في	
�لموؤهالت	و�لقدر�ت	�لمرتبطة	بالعلوم	و�لآد�ب،	�لتي	هي	-	في	نظره	-	
و�أ�ضحابها،	وجبت	حرمتها	وحمايتها.	يقول	في	 و�أرحام	لأهلها	 �أن�ضاب	
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هذ�	�ل�ضياق:	»ول	حرمة	�أولى	بالعناية	و�أحق	بالحماية	)...(	من	حرمة	
�لعالم	�لذي	هو	رونق	وجه	�لكريم،	ووقاية	قدره،	ومنار	��ضمه،	ومطية	

ذكره«)82(.
يقت�ضي	 �لذي	 و�ل�ضرعي	 �لإن�ضاني	 لالإطار	 �لجرجاني	 وبعد	عر�س	
�إلى	 ينطلق	 و�لإ�ضر�ف،	 �لجْور	 ومجانفة	 و�لإن�ضاف،	 بالعدل	 �لحكم	
�لق�ضية	�لنقدية	�لتي	�ضغلته	في	موؤلفه،	�أل	وهي	ق�ضية	�لمتنبي.	يقول:	
وو�ضلت	 بجملتهم،	 �لرغبة	 �ألحقتني	 منذ	 	- �لأدب	 �أهل	 �أرى	 »ومازلت	
�لمتنبي	 �لح�ضن	 بن	 �أحمد	 �لطيب	 �أبي	 في	 	- وبينهم	 بيني	 �لعناية	
في	هو�ه	 بجملته،	منحط	 �إليه	 تقريظه،	منقطع	 في	 فئتين:	من	مطنب	
�إذ�	 �إذ�	ذكرت	بالتعظيم،	وي�ضيع	محا�ضنه	 بل�ضانه	وقلبه،	يلتقي	مناقبه	
له	 ي�ضلم	 فلم	 رتبته،	 عن	 �إز�لته	 يروم	 وعائب	 	،)...( بالتفخيم	 حكيت	
ف�ضله،	ويحاول	حطه	عن	منزلة	بو�أه	�إياها	�أدبه؛	فهو	يجتهد	في	�إخفاء	
ف�ضائله،	و�إظهار	معايبه،	وتتبع	�ضقطاته،	و�إعالء	غفالته«)83(.	ثم	�ضرع	
في	��ضتق�ضاء	خ�ضو�ضية	كل	فئة،	وتقليبها	على	جميع	�أوجهها،	قبل	�أن	
�لفريقين	 »وكال	 قوله:	 نقر�أ	في	 ما	 نحو	 معًا،	على	 فيهما	 ي�ضدر	حكمه	
�إما	ظالم	له،	�أو	لالأدب	فيه«)84(.	وقد	وظف	في	ذلك	كله	منهج	�لفقيه	
قبل	 جو�نبها،	 جميع	 من	 بها	 ويحيط	 �لق�ضية،	 يعر�س	 �لذي	 �لقا�ضي،	
�إ�ضد�ر	�لحكم	�ل�ضرعي	�لمنا�ضب	فيها،	بعيد�	عن	�لتحيز	�أو	�لميل	لهذ�	

�لطرف	�أو	ذ�ك.
ويوؤكد	�لجرجاني	في	هذ�	�ل�ضدد	على	�ضرورة	�لأخذ	بعين	�لعتبار	
�ل�ضو�هد	و�لأدلة	�لمعينة	على	�لترجيح،	وتبين	�ضاحب	�لحق	من	غيره.	
مر�ت.	 خم�س	 )�ضهد(	 مادة	 ورود	 ويع�ضده،	 �لمنحى	 هذ�	 يزكي	 ومما	
وجدت	 فمتى	 �ضادقة،	 �ضو�هد	 وللتقدم	 ظاهرة،	 �آثار	 »وللف�ضل	 يقول:	
متقدم«)85(.	 فا�ضل	 ف�ضاحبها	 �ل�ضو�هد،	 هذه	 و�ضوهدت	 �لآثار،	 تلك	
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�أ�ضحاب	 �إلى	جميع	 تعود	 بل	 �لمتنبي،	 �إلى	 ت�ضير	فقط	 وعبارته	ههنا	ل	
�لف�ضل	من	�ل�ضعر�ء	وغيرهم	في	كل	�لع�ضور	و�لعهود؛	مما	يعطي	لمنهج	
�أحكامه	�لنقدية	طابعًا	�ضموليًا	وعموميًا،	�ضمول	وعموم	 �لجرجاني	في	
منهج	�لق�ضاء	نف�ضه.	ول	عجب	ف�ضرعة	�هلل	ومنهاجه	�ضالحة	لكل	زمان	

ومكان،	يحر�س	على	تنفيذها	�لأنبياء	وورثتهم	�لعلماء.
يبدو	من	خالل	خطاب	�لجرجاني	�أنه	ي�ضغله	هم	�إحقاق	�لحق	في	
كلمة	)�لحق(	 �إذ�	وجدنا	 ن�ضتغرب	 عمومه،	وفي	مختلف	مجالته،	فال	
ترددت	في	�لمتن	قيد	�لدر�س	�ضبع	مر�ت،	مورد�	�إياها	في	كل	�لحالت	
بدون	 �إقر�ر	 ول	 �لإقر�ر،	 �إلى	 ي�ضتند	 و�لحق	 بالإ�ضافة.	 �أو	 باأل	 معرفة	
مقر،	و�لإقر�ر	على	�متد�د	�لع�ضور	م�ضند	�إلى	�لر�ضل	و�لأنبياء	و�لخلفاء	
و�لولة	و�لق�ضاة،	بحملهم	�لظالم	على	�لعتر�ف	بظلمه	و�لإقر�ر	بذنبه،	
متى	 و�لإقر�ر	 �لعتر�ف	 ��ضت�ضمار	 على	 �لعباد	 وتوجيههم	 ودعوتهم	
وُه اإلى اهلِل  دلت	�لدلئل	عليه،	قال	تعالى:	{َفاإْن تنازعتْم في �ضيٍء فُردُّ

�ُضوِل اإْن ُكْنُتْم توؤْمُنوَن باهلِل َوالَيْوِم االآِخِر})86(. والرَّ
�ضاحب	 يرى	 كما	 	- فيها	 و�لق�ضاء	 �لنازلة	 في	 �لحكم	 وينطلق	
�لو�ضاطة	-	من	دعوى	يرفعها	�لمدعي	�ضد	�لمدعى	عليه	�إلى	�لقا�ضي.	
فالدعوى	في	ق�ضية	�لجرجاني	و��ضحة	وجلية،	ولعل	�لك�ضف	عن	م�ضاوئ	
�لمتنبي،	وما	يروج	عن	ح�ضاده،	من	�أخبار	كاذبة،	و�أحكام	مردودة	�أقوى	
و�أدعى	لالإن�ضاف	من	رفع	�لدعوى	من	�لمتنبي	نف�ضه.	�أما	�ل�ضهادة	على	
في	 فكامنة	 بها،	 له	 يعترف	 لم	 رفيعة	 منزلة	 و��ضتحقاقه	 �لمتنبي	 تفوق	
�ضفاء	قريحته	وجودة	خاطره	وبر�عة	�ضعره.	وما	في	�ضعره	من	معايب	
ونقائ�س	�إنما	جاء	-	في	تقديره	-	على	�ضبيل	�ل�ضهو	و�لغلط	و�لن�ضيان.
ولم	تغب	هذه	�لقاعدة	�ل�ضرعية	عن	�لجرجاني	في	حكومته،	»فاإن	
له	 �نتحل	 هفوة،	 �لإح�ضان	 بحق	 له	 ووجدت	 زلة،	 على	 بعد	 من	 له	 عثر	
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عذر	�ضادق،	�أو	رخ�ضة	�ضائغة،	فاإن	�أعوز	قيل:	زلة	عالم،	وقل	من	خال	
منها،	و�أي	�لرجال	�لمهذب.	ولول	هذه	�لحكومة	لبطل	�لتف�ضيل،	ولز�ل	
�أخطاء،	رغم	 �لمتنبي	من	 به	 ينعتون	 �إلى	ما	 بهذ�	 �لجرح«)87(،	م�ضير�	
وليدة	 فاإنها	 بالفعل،	 �أخطاء	 �إذ�	كانت	 �أنها	في	جملتها	مردودة.	وحتى	
�لغلط	و�لن�ضيان،	ل	يخلو	منها	�لفطاحلة	�أنف�ضهم،	وما	�ضدر	عن	�لمكلف	
من	غلط	�أو	ن�ضيان	فله	حكمه،	يلتم�س	له	عذره.	وتبقى	حجج	�لخ�ضوم	
»و�أي	عالم	�ضمعت	ولم	يزل	 -	ح�ضب	�لجرجاني	دومًا	-	و�هية	و�هنة،	

ويغلط،	�أو	�ضاعر	�نتهى	لك	ذكره	لم	يهف	وي�ضقط«)88(.
ولقد	قاده	�لمنهج	�لفقهي	�لذي	��ضت�ضاء	به	في	�لكتاب	�إلى	�تخاذ	
مو�قف	�ضديدة	من	بع�س	�لق�ضايا	�لنقدية	�لتي	ب�ضط	�لقول	فيها؛	من	
ب�ضعر�ء	 �لمتنبي	 وعالقة	 و�لمحدث،	 �لقديم	 ق�ضية	 من	 موقفه	 قبيل	
و�أغالط	 �ل�ضعري،	 �لإبد�ع	 في	 �لبيئة	 و�أثر	 �ل�ضرقات،	 ع�ضره،	وظاهرة	
و�لأخالق	 بالعقيدة	 �ل�ضعر	 وعالقة	 عليهم،	 �لعلماء	 وماآخذ	 �ل�ضعر�ء	
فيما	 تت�ضافر	 جمة،	 منهجية	 طر�ئق	 �إلى	 ي�ضتند	 منهج	 وهو	 و�لو�قع.	
وتعليقاته	 مو�قفه	 وتوؤطر	 و�لتطبيقي،	 �لتنظيري	 م�ضاره	 فتر�ضم	 بينها،	
تع�ضدها	 ن�ضية	 ب�ضو�هد	 مدعومة	 تباعا	 ن�ضوقها	 وتعليالته،	 وتحليالته	

على	�ل�ضاكلة	�لآتية:
ع	 تترجَّ منهج	 وهو	 و�لمقابلة،	 و�لمو�زنة	 �لمقارنة	 منهج	 �عتماد	 	- 	1
)�لو�ضاطة	 �لعنو�ن	 عتبة	 منذ	 للمتلقي	 مالمحه	 وتنك�ضف	 �أ�ضد�وؤه	
�لكتاب	في	مجمله	قائمة	 �أن	فكرة	 �لمتنبي	وخ�ضومه(.	ذلك	 بين	
�لمتنبي	ومن	عار�ضوه	وخا�ضموه؛	من	قبيل	 على	عقد	مقارنة	بين	
وتن�ضوي	 وغيرهما.	 �لحاتمي	 علي	 و�أبي	 نف�ضه	 عباد	 بن	 �ل�ضاحب	
بين	 مقارنته	 �لمقارنة،	 لأ�ضلوب	 �لإجمالية	 �ل�ضورة	 هذه	 تحت	
من	 �ضبقوه	 من	 و�أغالط	 �لمتنبي	 و�أغالط	 و�لمحدثين،	 �لقدماء	
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�ل�ضعر�ء،	ثم	مو�زنته	بين	�لمتنبي	و�بن	�لرومي،	كما	نقر�أ	في	قوله:	
»وقد	تجد	كثير�	من	�أ�ضحابك	ينتحل	تف�ضيل	�بن	�لرومي	ويغلو	في	
�لمائة	 تناهز	 وهي	 �ضعره،	 من	 �لق�ضيدة	 ن�ضتقرئ	 ونحن	 تقديمه،	
�أو	تربي	�أو	ت�ضعف،	فال	نعثر	فيها	�إل	بالبيت	�لذي	يروق	�أو	�لبيتين	
تختار،	 �أبيات	 من	 تخلو	 ق�ضيدة	 �لطيب	 لأبي	 تجد	 ل	 و�أنت	 	،)..(
�لفطنة	 على	 يدل	 و�إبد�ع	 وتعذب،	 تروق	 و�ألفاظ	 ت�ضتفاد،	 ومعان	

و�لذكاء،	وت�ضرف	ل	ي�ضدر	�إل	عن	غز�رة	و�قتد�ر«)89(.
ونْخلها	 �ل�ضو�هد	 فح�س	 في	 و�لعتد�ل	 �لتو�ضط	 منزع	 �لنزوع	 	- 	2
وتمحي�ضها،	دونما	تع�ضب	�أو	�فتعال	و�عت�ضاف.يقول:	»فال	تظنن	
�لر�ضيق	 باللطيف	 ول	 �لركيك،	 �ل�ضعيف	 �ل�ضهل	 بال�ضمح	 �أريد	 �أني	
�ل�ضاقط	 عن	 �رتفع	 ما	 �لأو�ضط.	 �لنمط	 �أريد	 بل	 �لموؤنث؛	 �لخِنث	
خليفة	 حاجي	 يقول	 �لوح�ضي«)90(.	 �لبدوي	 عن	 و�نحط	 �ل�ضوقي،	
�أبو	 �لقا�ضي	 »�أما	 و�ضر�حه:	 �لمتنبي	 ديو�ن	 عن	 حديثه	 �ضياق	 في	
�لمتنبي	ومحبيه،	وذكر	 بين	�ضاغنة	 �لتو�ضط	 فاإنه	�دعى	 �لح�ضن،	
�أهل	زمانه،	 �إليه	حتى	ف�ضلوه	في	�ل�ضعر	على	جميع	 �أن	قوما	مالو�	
وقوما	لم	يعدوه	من	�ل�ضعر�ء،	و�أْزَروه	بال�ضعر	غاية	�لإزر�ء	حتى	قالو�	
�إنه	ل	ينطق	�إل	بالهر�ء،	ولم	يتكلم	�إل	بالكلمة	�لعور�ء	ومعانيه	كلها	
م�ضروقة،	فتو�ضط	بين	�لخ�ضمين	وذكر	�لحق	من	�لقولين«)91(.

ولعله	منزع	يميز	كتاب	�لجرجاني	عن	جملة	من	�لكتب	و�لر�ضائل	
�لنقدية	�لتي	تناولت	ق�ضية	�لمتنبي	ن�ضرة	�أو	معار�ضة.	ذلك	�أن	ما	يعاب	
على	ر�ضالة	�ل�ضاحب	بن	عباد	�لمو�ضومة	بعنو�ن	)�لك�ضف	عن	م�ضاوئ	
�لطيب	 �أبي	 م�ضاوئ	 �أن	 �أولهما	 �أمر�ن؛	 	- نح�ضب	 فيما	 	- �لمتنبي()92(	
ومثالبه	على	كثرتها	ل	تعني	�ضيئا	قيا�ضا	على	مز�ياه	وفر�ئده،	خا�ضة	�أنها	
مق�ضومة	م�ضتركة	بين	فطاحلة	�ل�ضعر�ء	في	جميع	�لع�ضور؛	كالبحتري	
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و�أو�س	بن	حجر	و�أبي	تمام	وغيرهم،	و�ل�ضاحب	نف�ضه	يومئ	�إلى	ذلك.
وثانيهما	�لطابع	�ل�ضاخر	�لذي	يخيم	على	جملة	من	تخريجاته	وتعليالته	
وتحليالته،	من	ذلك	قوله	عنه:	»فال	�أدري	�أكان	في	حرة	�لحرب	�أم	في	
ارين	بالب�ضرة«)93(،	وقوله:	»ليت	حو�ء	عقمت	بمولد	ولم	تاأت	 �ضوق	�لتَّمَّ
"ومن	 �آدم	�أجفر	فلم	يكن	من	ن�ضله«)94(،	وقوله	كذلك:	 بمثله،	بل	ليت	
قوله:	 �إخالقًا	 و�أكثر	 بلًى	 منه	 �أ�ضد	 وكالمه	 �لبالية،	 �لطلول	 م�ضاءلته	

)�لكامل(
اأ�َضائُلَها َعن الُمَتَديِِّريَها         فَما َتْدِري وال تْذِري ُدموَعا

�أُلقي	 فاإن	لفظة	)�لمتدّيريها(	لو	وقعت	في	بحر	�ضاف	لكدرته،	ولو	
ه«)95(،	وكذلك	قوله:	»فما	�أكثر	عظام	هذ�	�لبيت،	 ثقلها	على	جبل	�ضام	لهدَّ
فيه	 لهم	 لكان	 	- جائعة	 وهي	 	- كالبه	 بجميع	 �لكالب	 �أبو	 عليه	 وقع	 ولو	
يمور	 ما	 و�أثنائها	 ت�ضاعيفها	 في	 تحمل	 م�ضحونة،	 عبار�ت	 قوت)96(.فهي	
ويجول	في	خَلد	�ضاحبها،	من	م�ضاعر	�لقلق	و�لحنق	و�لحيرة	و�ل�ضطر�ب.
عارفًا	 ونقده،	 �ل�ضعر	 بعلم	 ب�ضيرً�	 كان	 عباد	 �بن	 �أن	 في	 نقا�س	 ل	
بمو�قع	�لكالم	و�أ�ضر�ره،	ول	مر�ء	في	�أن	لفتاته	و�إ�ضار�ته	�لنقدية	كانت	
�لطبع	 تفاوت	 بين	 تتر�وح	 فهي	 جاحد.	 �إلَّ	 ينكرها	 ل	 قائمة	 دقيقة،	
عند	�لمتنبي	بجمعه	بين	�لإح�ضان	و�لإ�ضاءة	في	�لبيت	�لو�حد،	وف�ضاد	
م�ضتوحاة	 مبهمة	 وكلمات	 معقدة	 �ألفاظ	 وتوظيف	 �لطبع،	 و�ضوء	 �لح�س	
وكلمات	 �ضاذة	 لغات	 و��ضتعمال	 و�لفل�ضفية،	 �لمنطقية	 �لمرجعيات	 من	
ثم	 �أحيانا،	 و�ل�ضتعارة	 �لت�ضبيه	 ��ضتخد�م	 �إ�ضاءة	 عن	 ف�ضاًل	 نادرة،	
�لإتيان	ب�ضو�رد	و�أو�بد	ل	ي�ضمع	مثلها،	و�فتتاح	بع�س	ق�ضائده	بابتد�ء�ت	
ومطالع	غير	منا�ضبة،	ثم	�لركاكة	في	�ل�ضنعة	و�لوقوع	في	بع�س	�لعيوب	
�لعرو�ضية	�لمو�ضيقية.	غير	�أنه	ل	يمكن	لخال�ضاته	و�أحكامه	-	و�لحالة	
هاته	-	�ضوى	�أن	تكون	مّيالة	�إلى	�لهوى،	نّز�عة	�إلى	�لتجريح؛	مما	يتنافى	

مع	�ضروط	�لناقد	�لنزيه	�لعادل.	
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�لمظفر	 بن	 �لح�ضن	 بن	 علي	محمد	 �أبي	 على	 ي�ضري	 نف�ضه	 و�لأمر	
كان	 و�إن	 )�لمو�ضحة(،	 بـ	 �لم�ضهورة	 ر�ضالته	 في	 بالحاتمي	 �لمعروف	
�إلى	 بـ	)�لحاتمية(،	فعاد	 �لمو�ضومة	 �لثانية	 �لأمر	في	ر�ضالته	 ��ضتدرك	

جاّدة	�ل�ضو�ب)97(.
فقد	ذكر	في	�لأولى	�ضبب	زيارته	للمتنبي	وما	جرى	بينهما	من	مناظرة	
ومهاترة،	وفي	�لثانية	ذكر	ما	و�فق	�لمتنبي	في	�ضعره	كالم	�أر�ضطو	في	
�لحكمة.	فاإذ�	كانت	�لأولى	على	قدر	جليل	من	�لحنق	و�لغيظ	و�لمهاترة،	
فاإن	�لثانية	خالف	ذلك	على	جانب	كبير	من	�لتاأدب	و�لعتد�ل	و�لتز�ن.	
ومن	�ضاأن	هذ�	�لتناق�س	�أن	يجعلنا	ن�ضكك	في	م�ضد�قية	ن�ضبتهما	معا	�إلى	
�لحاتمي.	و�أيا	كان	�ل�ضاأن،	فاإن	�لماآخذ	�لتي	ت�ضمنتها	�لر�ضالة	�لأولى،	
�أ�ض�س	علمية	ر��ضخة،	بقدر	ما	كان	د�فعها	�لنفعال	 لم	تكن	تنبني	على	
ترفع	 �أن	 بعد	 ون�ضرته،	 �لمهلبي	 للوزير	 و�لتع�ضب	 و�لتمحل	 و�لعت�ضاف	

�لمتنبي	عن	مدحه	�أثناء	عودته	من	م�ضر	�إلى	بغد�د.	
ول	�أدل	على	ذلك	من	عودة	�لحاتمي	�إلى	ر�ضده	في	�لر�ضالة	�لثانية،	
في	هذ�	 يقول	 �لعاطفة.	 بدل	 �لعقل	 بنظرة	 �لمتنبي	 ق�ضية	 �إلى	 و�لنظر	
في	 �أتى	 قد	 �لمكتبي	 �لح�ضين	 بن	 �أحمد	 �لطيب	 �أبا	 »ووجدنا	 �ل�ضياق:	
�ضعره	باأغر��س	فل�ضفية	ومعان	منطقية.	فاإن	كان	ذلك	منه	عن	فح�س	
ونظر	وبحث،	فقد	�أغرق	في	در�س	�لعلوم،	و�إن	يكن	ذلك	منه	على	�ضبيل	
�لتفاق،	فقد	ز�د	على	�لفال�ضفة	بالإيجاز	و�لبالغة	و�لألفاظ	�لغريبة.	
وهو	في	�لحالتين	على	غاية	من	�لف�ضل،	و�ضبيل	نهاية	من	�لنبل«)98(.

ح	 3	-	��ضتدعاء	ذخيرة	غنية	من	�ل�ضو�هد	و�لدلئل	�لن�ضية،	�لتي	تترجَّ
بين	�ل�ضعرية	و�لنقدية.	فقد	ح�ضد	في	�لكتاب	ح�ضيلة	�ضخمة	من	
�ل�ضو�هد	�ل�ضعرية	و�لنقدية	و�لدينية،	ل	يخلو	منها	باب	من	�أبو�به؛	
�ل�ضعري	وثر�ء	 �لنقدية	و�ضعة	محفوظه	 مما	ينم	عن	غنى	ذ�كرته	
معرفته	�لدينية.	و�إذ�	كان	ين�ضب	�ضو�هده	�ل�ضعرية	في	�لغالب	�إلى	
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�أ�ضحابها،	فاإنه		ل	يرد	نقوله	�لنقدية	�إلى	مظانها	ول	يحيل	�إليها،	
و�إنما	ي�ضتنتجها	�لد�ر�س	�لمطلع	على	م�ضادر	�لأدب	ومظاّن	�لنقد.	
ومن	ذلك	تاأثره	بابن	�ضالم	في	كتابه:	)طبقات	فحول	�ل�ضعر�ء(	في	
�إ�ضارته	�إلى	�أن	لل�ضعر	�ضناعة،	وتاأثره	في	ق�ضية	�لقديم	و�لمحدث	
تنوع	 في	 تمام	 وباأبي	 و�ل�ضعر�ء(،	 )�ل�ضعر	 كتابه:	 في	 قتيبة	 بابن	
�للغة	�ل�ضعرية	و�لأ�ضلوب	من	غر�س	�ضعري	�إلى	�آخر،	كما	في	و�ضيته	

�ل�ضهيرة	للبحتري.	فلنتاأمل	�لجدول	�لآتي:
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هذه	 تج�ضدها	 كما	 	- �لمذكورة	 �لق�ضايا	 في	 �لتاأثر	 مظاهر	 �إن	
للجرجاني	 �لعميق	 �لإلمام	 عن	 تنم	 و��ضحة،	 	- �لن�ضية	 �ل�ضو�هد	
�ن�ضغاله	 يمنعه	 لم	 �إذ	 في	ع�ضره.	 �ل�ضائدة	 و�لنقدية	 �لأدبية	 بالق�ضايا	
�لفقهي	�لق�ضائي	من	مو�كبة	ما	يجري	في	�لم�ضهد	�لنقدي	في	ع�ضره.	
4	-	�لطابع	�لحجاجي	�لإقناعي:	ومن	دلئل		ذلك،	ما	نلم�ضه	عند	�إثارته	
عن	 منزهين	 غير	 �لقدماء	 �أن	 على	 و��ضتدلله	 �ل�ضعر�ء،	 ماآخذ	
�لعيوب	و�لأخطاء.	فقد	�ضاق	�ضو�هد	�ضعرية	كثيرة	لمرئ	�لقي�س،	
َهوي،	و�لأقْي�ِضر،	 ولبيد	بن	ربيعة،	وروؤبة	بن	�لعجاج،	وذي	�لخرق	�لطُّ
	- وبين	 و�أخطائهم.	 عيوبهم	 مكامن	 عن	 ك�ضف	خاللها	 وغيرهم،	
درءً�	لما	قد	يحدث	من	�لمخاَطب	�لمحاَجج؛	من	��ضتعجال	�لحكم	
�إذ�	 يجب	 »ولي�س	 قائاًل:	 مق�ضده	 �لمحدثين-	 �إلى	 بالنحياز	 عليه	
ر�أيتني	�أمدح	محدثا	�أو	�أذكر	محا�ضن	ح�ضري	�أن	تظن	بي	�لنحر�ف	
عن	متقدم،	�أو	تن�ضبني	�لغ�س	من	بدوي،	بل	يجب	�أن	تنظر	مغز�ي	
فيه،	و�أن	تك�ضف	عن	مق�ضدي	منه،	ثم	تحكم	علي	حكم	�لمن�ضف	

�لمتثبت،	وتق�ضي	ق�ضاء	�لمق�ضط	�لمتوقف«)105(.
��ضتنباطية؛	 منطقية	 عقلية	 �أ�ض�س	 على	 ��ضتدلله	 منطق	 وينبني	
ده	 لع�ضْ �ل�ضو�هد	 من	 ذخيرة	 يورد	 �أن	 عاماقبل	 �لحكم	 ي�ضوق	 فهو	
وتعزيزه.	فقد	�فتتح	باب	�أغالط	�ل�ضعر�ء	باإ�ضد�ر	حكم	عام	على	�لّنتاج	
�لجاهلية	 �لدو�وين	 »ودونك	هذه	 فقال:	 و�لإ�ضالمي،	 �لجاهلي	 �ل�ضعري	
ل	 �أكثر،	 �أو	 بيت	 من	 ت�ضلم	 ق�ضيدة	 فيها	 تجد	 هل	 فانظر	 و�لإ�ضالمية،	
�أهل	�لجاهلية	جدو�	بالتقدم،	 �أن	 يمكن	لعائب	�لقدح	فيها	)..(.	ولول	
و�عتقد	�لنا�س	فيهم	�أنهم	�لقدوة	و�لأعالم	و�لحجة،	لوجدت	كثير�	من	
ونقدية	 �ضعرية	 بنقول	 ي�ضت�ضهد	 وكما	 م�ضترذلة«)106(.	 �أ�ضعارهم	معيبة	
و�لدليل،	 بالحجة	 ويخاطبه	 �لمتلقي،	 ي�ضتدعي	 مايفتاأ	 فاإنه	 ودينية،	
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�لحكم،	 وطبيعة	 �لظاهرة	 تمثل	 �إلى	 لدفعه	 �لكفيلة	 �ل�ضبل	 كل	 ويلتم�س	
و��ضتخال�س	مدى	�ضدقه	و�ضرعيته	ووجاهته.	

متلقيه	 �أن	 �لأ�ضلوبي،	 �لختيار	 هذ�	 ي�ضتدعيه	 ما	 جملة	 ومن	
بالحجة	 �إل	 �ل�ضهل	تطويعه	 لي�س	من	 �لفتر��ضي	كان	م�ضاك�ضا	معاند�،	
�لحو�ري	 �لمقطع	 في	 جليا	 نلم�س	 مثلما	 �ل�ضاطع،	 و�لدليل	 �لد�مغة	
،	وقّل	�إح�ضانه،	 �لمو�لي،	�لد�ئر	بينهما	حول	�لمتنبي،	»فاإن	قلت	كثر	زهلَلُ
و�ضعره	 ديو�نه	حا�ضرً�،	 قلنا:	هذ�	 و�ت�ضعت	معايبه،	و�ضاقت	محا�ضنه،	
موجودً�	ممكنًا؛	هُلّم	ن�ضتقرئه	ونت�ضفحه،	ونقلبه	ونمتحنه،	ثم	لك	بكل	
�ضيئة	ع�ضر	ح�ضنات،	وبكل	نقي�ضة	ع�ضر	ف�ضائل،	فاإذ�	�أكملنا	لك	ذلك	
و��ضتوفيته،	وقادك	�ل�ضطر�ر	�إلى	�لقبول	�أو	�لبْهت،	ووقفت	بين	�لت�ضليم	
بعد	 ما	ف�ضل	 و�إلى	 به،	 �ضعره	فحاججناك	 بقية	 �إلى	 بك	 و�لعناد،	عدنا	

ة	فحاكمناك	�إليه«)107(. �لمقا�ضّ
�لمنازع	في	ن�ضق	 �لمتنوعة	 �لم�ضارب،	 �لمتعددة	 5	-	��ضتح�ضار	ثقافته	
تكاملي	ت�ضاركي.	فالناظر	في	�لكتاب	ل	تعوزه	مالم�ضة	مدى	تمكن	
عند	 ي�ضتخدمها	 �لمختلفة،	 و�لمعارف	 �لعلوم	 نا�ضية	 من	 �لرجل	
و�لنحو،	 و�للغة،	 كالغريب،	 �للغوية؛	 �لعلوم	 ذلك	 ومن	 �لقت�ضاء.	
�لفقه،	 مثل	 �ل�ضرعية	 �لعلوم	 ثم	 و�لبالغة.	 و�لعرو�س،	 و�ل�ضرف،	
و�لفل�ضفية	 �لكالمية	 �لعلوم	 عن	 ف�ضاًل	 و�لأخالق،	 و�لعقيدة،	

و�لمنطقية.
�لفكر،	 يخاطب	 �لذي	 �ل�ضارم،	 �لعلمي	 �لأ�ضلوب	 بين	 �لمز�وجة	 	- 	6
ومخاطبة	 �لفني	 بالجمال	 �لإح�ضا�س	 �لقائم	عن	 �لأدبي	 و�لأ�ضلوب	
�لوجد�ن.	�إن	و�ضائل	�إدر�ك	�لجمالي	في	�ل�ضعر	-	ح�ضب	�لجرجاني	
-	ل	ترتبط	بالحجاج	و�أ�ضاليبه	و�لقيا�س	و�أدو�ته	و�لجد�ل	و�ضروطه،	
�أن	 ذلك	 �لمرهف.	 �لفني	 و�لح�س	 و�لخبرة	 �ل�ضليم	 بالذوق	 و�إنما	
و�لحالوة	 و�لجمال	 و�لإتقان	 و�ل�ضياغة	 �لإحكام	 بين	 تباينًا	 هناك	
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ح�ضافة	 يثبت	 �لفهم	 في	 �لطرح	 هذ�	 �أن	 في	 مر�ء	 و�لطالوة.ول	
�لحكم	 معر�س	 في	 يقول	 �لإبد�عي.	 ذوقه	 و�ضالمة	 �لنقدي	 �لر�أي	
على	�ل�ضعر:	»و�ل�ضعر	ل	يحبب	�إلى	�لنفو�س	بالنظر	و�لمحاجة،	ول	
�لقبول	 �إليه	 يعطفها	 و�إنما	 و�لمقاي�ضة،	 بالجد�ل	 �ل�ضدور	 ُحلَي	في	
و�لطالوة،	ويقربه	منها	�لرونق	و�لحالوة،	وقد	يكون	�ل�ضيء	متقنًا	
يكن	 لم	 و�إن	 وثيقًا،	 جيدً�	 ويكون	 مقبوًل،	 حلوً�	 يكون	 ول	 محكما،	
نف�ضه	في	�ضعره	 �لنقدي	 �لمنزع	 لطيفا	ر�ضيقًا«)108(.	ويج�ضد	هذ�	

قائاًل:	)�لكامل(

في	 يقول	 بم�ضبباتها،	 �لنتائج	 وربط	 و�لعلل	 �لأ�ضباب	 في	 �لبحث	 	- 	7
�لذكر:)�أنا	 �أ�ضلفنا	 مثلما	 و�ل�ضنعة،	 �لطبع	 ق�ضية	 طرحه	 معر�س	
فيه	 ي�ضترك	 �لعرب،	 علوم	 من	 علم	 �ل�ضعر	 �إن	 �هلل-	 -�أيدك	 �أقول	
�لطبع	و�لرو�ية	و�لذكاء	)..(.	ول�ضت	�أف�ضل	في	هذه	�لق�ضية	بين	
و�لمولد؛	 و�لأعر�بي	 و�لمخ�ضرم،	 و�لجاهلي	 و�لمحدث،	 �لقديم	
و�أجده	على	كثرة	 �أم�ّس،	 �لرو�ية	 �إلى	 �لمحدث	 �أرى	حاجة	 �أنني	 �إل	
�لحفظ	�أفقر.	فاإذ�	��ضتك�ضفت	عن	هذه	�لحالة	وجدت	�ضببها	و�لعلة	
فيها	�أن	�لمطبوع	�لذكي	ل	يمكنه	تناول	�ألفاظ	�لعرب	�إل	رو�ية،	ول	
فهو	 وبذلك	 �لحفظ(.	 �لرو�ية	 ومالك	 �ل�ضمع،	 �إل	 للرو�ية	 طريق	
ينظر	نظرة	�ضاملة	�إلى	�لأدب؛	بو�ضفه	�إنتاجا	فكريا،	ي�ضري	عليه	ما	
ي�ضري	على	غيره	من	�لأن�ضطة	�لب�ضرية؛	من	�أ�ضول	وقو�نين	وقو�عد	
وثو�بت	ومتغير�ت،	»وهذه	�أمور	عامة	في	بني	�لب�ضر،	ل	تخ�ضي�س	

لها	بالأع�ضار،	ول	يت�ضف	بها	دهر	دون	دهر«)110(.

ــــــــوال ـــود كــــــاآبــــــًةً وُذُب ــــ ـــو الـــحـــ�ـــضُ ـــ�ـــضُ تـــْك
ــجــَهــا تــْفــ�ــضــيــال ـــائـــع نــ�ــضْ ــــ مـــْنـــهـــا و�ـــَض
وَقبوال)109(  دَمــــاثــــًة  والـــبـــْحـــتـــِري 

ـــًة ـــيَّ اأْهـــــــــــدْت لــــمــــجــــِدك ُحــــلــــًة ُمـــو�ـــضِ
اأْحـــــيـــــْت َحـــبـــيـــبـــاً والــــَولــــيــــَد فــفــ�ــضــال
ـــرٍة ــــ ــــــــَة فـــْك ــــاِئــــي دقَّ ــــادهــــا الــــطَّ ـــــ فــــاأَف
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�لتجريح	 عن	 بنف�ضه	 يناأى	 فهو	 �لعالية،	 �لخلقية	 بالروح	 �لتحلي	 	- 	8
و�لإقذ�ع،	على	�لرغم	من	�أن	مالحظاته	ولفتاته	�لنقدية	ت�ضرب	في	
�ل�ضميم.	�إن	�أ�ضلوبه	�للبق	في	�إبد�ئها	وتوخي	�لمو�ضوعية	في	ك�ضف	
�أبعادها	يخفف	من	حدتها،	ويجعل	�لعقل	ير�ضخ	لها	وي�ضت�ضلم.	�أورد	
عقب	ر�ضد	بع�س	عيوب	�أبي	تمام	قوله:	»ول�ضت	�أقول	هذ�	غ�ضا	من	

�أبي	تمام،	ول	تهجينا	ل�ضعره،	ول	ع�ضبية	عليه«)111(.
9	-	ربط	�لأدب	ب�ضياقه	�لتاريخي:	ول	غرو	في	ذلك	�إن	�أوماأنا	�إلى	�أن	له	
باعا	طويال	في	�لمعرفة	�لتاريخية،	ول	�أدل	على	ذلك	من	تاأليفه	فيها	
فلنتاأمل	 �إليه.	 �لإ�ضارة	 �ضبقت	 كما	 �لتاريخ(	 )تهذيب	 �أ�ضماه	 كتابا	
قوله:	»فاإن	قلت:	فما	بال	�لمتقدمين	خ�ضو�	بمتانة	�لكالم	)..(،	
قلت	لك:	كانت	�لعرب	ومن	تبعها	من	�ل�ضلف	تجري	على	عادة	في	
تفخيم	�للفظ«)112(،	وقوله:	»فلما	�ضرب	�لإ�ضالم	بجر�نه،	و�ت�ضعت	
ممالك	�لعرب،	وكثرت	�لحو��ضر،	ونزعت	�لبو�دي	�إلى	�لقرى،	وف�ضا	
�لتاأدب	و�لتظرف،	�ختار	�لنا�س	من	�لكالم	�ألينه	و�أ�ضهله...«)113(.

خال�ضة وا�ضتنتاج:
نخل�س	-	بعد	ر�ضد	مالمح	�لخطاب	�لنقدي	في	كتاب	)�لو�ضاطة(	
للقا�ضي	�لجرجاني،	و�لوقوف	على	منهجه	فيه،	وتبين	دور	�لق�ضاء	في	
بلورته	-	�إلى	�أن	�لكتاب	يعد	بحق	ينبوعًا	من	�لينابيع	�ل�ضافية	للتر�ث	
وجوهه	 و��ضتق�ضاء	 �لمنهجية	 ق�ضماته	 فح�س	 من	 منا�س	 ل	 �لنقدي،	
�لنظرية.	فهو	يمثل	عالمة	فارقة	في	تاريخ	�لنقد	�لعربي،	تج�ضدت	في	
ملمحين	�ثنين؛	يرتبط	�أولهما	بما	يطرحه	�ضاحبه	فيه	من	�أ�ضئلة	وق�ضايا	
ويت�ضل	 وحديثه،	 قديمه	 �لعربي	 �لنقدي	 �لفكر	 تز�ل	 ول	 �ضكلت	 كبرى،	
و�لعتد�ل	 و�لتز�ن	 �لهدوء	 على	 تقوم	 �لتي	 �لمنهجية	 بروؤيته	 �لثاني	
و�لتو�ضط،	بعيد�	عن	�ل�ضخب	و�لفتعال	و�لنفعال	و�لعت�ضاف	و�لتمحل.	
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وذلك	في	�لوقت	�لذي	�ن�ضغل	�لنا�س	بالمتنبي	�أيما	�ن�ضغال،	و�خت�ضمو�	
يعار�س	 ومن	 ويد�فع	 يوؤيد	 من	 بين	 �ختالفًا	 فيه	 و�ختلفو�	 �ضعره	 في	
ويهاجم،	فتوقدت	�لعو�طف	و�لم�ضاعر	وتبلد	�لعقل	و�لمنطق	في	�أحايين	

كثيرة.	
�إن	ق�ضية	�لمتنبي	خا�ضة	وق�ضايا	�لنقد	�لأدبي	عامة	محكومة	في	
�لإن�ضانية.	 �لظو�هر	 كباقي	 �ل�ضرع	 بمبادئ	 �لجرجاني	 �لقا�ضي	 نظر	
و�لم�ضاكل	 �لق�ضايا	 باقي	 مع	 به	 يتعامل	 ما	 نحو	 على	 معها	 تعامل	 فقد	
�لتي	تعر�س	عليه	بو�ضفه	قا�ضيًا؛	مما	ي�ضمن	للنا�س	حقوقهم،	ويحمي	
ممتلكاتهم	من	مظاهر	�لحيف	و�لجور.	ومن	�ضاأن	ذلك	�أن	يوفر	مناخا	
�ضليما	لبذل	�لجهود	وك�ضف	�لطاقات	و�لموؤهالت،	و�لقيام	بالمبادر�ت	
�لفردية	و�لتناف�س	�ل�ضريف	في	م�ضار	�لعطاء	و�لإنتاج		و�لإبد�ع	و�لبتكار.	
فالبد	�إذً�	من	�ضمان	حقوق	�لملكية	�لفكرية	للكتاب	و�لمبدعين،	وحماية	
ولن	 و�لغ�ضب.	 َرق	 �ل�ضَّ و�لفنية	من	مظاهر	 و�لعلمية	 �لأدبية	 �لإنتاجات	
يتم	ذلك	�إل	با�ضت�ضد�ر	�لقو�نين	و�لت�ضريعات	�لدقيقة	في	هذ�	�لباب،	
في	 �ضاأنها	 �لو�قع؛	 �أر�س	 على	 وتنزيلها	 تطبيقها	 على	 �لعد�لة	 وحر�س	

ذلك	�ضاأن	باقي	حقوق	�لإن�ضان.
�أ�ضعف	�لرجل	 �لق�ضائي	وتوظيفه	في	در��ضة	�لأدب	 �لمنهج	 �إن	 ثم	
�إذ	 و�لتاأثر؛	 �لذوق	 على	 �لقائمة	 �لنطباعية	 �لأحكام	 تفادي	 في	 كثيرً�	
و�لبرهان	 �لحجة	 على	 وتعليقاته	 وتخريجاته	 ومقارناته	 تحليالته	 يقيم	
علميًا	 منهجًا	 �أ�ض�س	 قد	 يكون	 هذ�	 وبعمله	 و�ل�ضتدلل.	 و�ل�ضتق�ضاء	
�لحتجاجية.	 �لمرجعية	 توجهه	 �لذي	 �لن�ضبة	 نقد	 يتجاوز	 مو�ضوعيًا،	
ثقافته	 لول	 �ضيء	 في	 يغنيه	 �أن	 �لمناهج	 من	 �ل�ضرب	 لهذ�	 كان	 وما	
�لمو�ضوعية،	�لتي	ت�ضرب	بجذورها	في	عمق	كثير	من	�لحقول	�لمعرفية	
عدل،	 )حجة،	 �لق�ضائية	 �لمعرفة	 جانب	 فاإلى	 ع�ضره.	 في	 �لمنت�ضرة	
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�لفقه	 �أ�ضول	 بعلم	 �لمرتبطة	 �لأ�ضولية	 �لمعرفة	 هناك	 �ضهادة...(،	
)�لأن�ضاب،	 و�لتاريخ	 �لأن�ضاب	 علم	 ثم	 مت�ضابه...(،	 محكم،	 )رخ�ضة،	
�لجار،	عقوق	�لو�لدين،	قطيعة	�لأخ،	نا�ضبك...(.	ومن	�ضاأن	هذ�	�لثر�ء	
�لمعرفي	�أن	يعمق	ت�ضوره	للق�ضية	�لمدرو�ضة.	و�لحق	�أن	م�ضاركة	�لعلوم	
�ضمة	 هي	 بل	 وحده،	 �لجرجاني	 �لقا�ضي	 على	 تقت�ضر	 ل	 بع�ضًا	 بع�ضها	

تطبع	كتابات	�لقد�مى	عامة.	
دون	 �لمتخ�ض�ضين	 من	 فئة	 على	 حكرً�	 ما	 يوما	 �لأدب	 يكن	 ولم	
�لفئات	�لأخرى؛	فقد	ظل	م�ضتركا	مق�ضوما	بين	�لجميع،	ي�ضرب	فيه	كل	
ب�ضهمه	قّل	�أو	كثر.	ول	غر�بة	�إن	وجدنا	متاأدبين	كبار�	�أتو�	�لأدب	و�لنقد	
من	�أبو�بهما	�لو��ضعة،	و�لحال	�أنهم	مح�ضوبون	على	ميادين	علمية	بعيدة	
و�لمنطق	 و�لفل�ضفة	 و�لكيمياء	 و�لفيزياء	 و�لطب	 كالق�ضاء	 �لأدب؛	 عن	
ويو�ضف	 قتيبة،	 و�بن	 �لجرجاني،	 �لقا�ضي	 ولنا	خير	مثال	في	 وغيرها.	
	 �ضخَّ �إن	 وغيرهم.	 �لعالم،	 �أمين	 ومحمود	 محفوظ،	 ونجيب	 �إدري�س،	
دماء	جديدة	في	�لدر�س	�لأدبي	ورد	�لعتبار	�إليه،	في	ع�ضر	ل	ير�ضى	
و�لقت�ضاد	 و�لمقاولت	 و�لمعلوميات	 بالتكنولوجيا	 �لمت�ضلة	 بالعلوم	
و�لمعابر	 �لبّو�بات	 فتح	 يقت�ضيه	 ما	 جملة	 من	 يقت�ضي	 بديال،	 و�لتدبير	
�أهل	 بين	 �لتو��ضل	 ج�ضور	 وخلق	 �لمختلفة،	 �لعلمية	 �لتخ�ض�ضات	 بين	
ج�ضيم	 دور	 ولعله	 ومنازعهم.	 م�ضاربهم	 �ختالف	 على	 و�لمعرفة	 �لعلم	
غير	مروم،	ما	لم	تت�ضافر	من	�أجله	جميع	�لموؤ�ض�ضات	�لتعليمية	و�لعلمية	
وتلقينها	 �لمعرفة	 �إنتاج	 بوظيفة	 ت�ضطلع	 �لتي	 و�ل�ضيا�ضية	 و�لإعالمية	

و��ضتثمارها.
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الهوامـ�س

)1(	روى	عن	�لعجيمي	و�لطبر�ني	وغيرهما	من	�أهل	�لعر�ق	و�أ�ضفهان،	كما	جاء	في	)تاريخ	
جرجان(	لأبي	�لقا�ضم	�ل�ضهمي،	مطبعة	مجل�س	د�ئرة	�لمعارف	�لعثمانية	حيدر	�آباد،	

،	1369هـ	-	1950م،	�س	81. ط1	
384هـ(،	و�أبي	 383هـ(،	و�أبي	طالب	�لماأموني	)ت	 �أبي	بكر	�لخو�رزمي	)ت	 )2(	من	قبيل	

�لح�ضن	�ل�ضالمي	)ت	393هـ(،	و�أبي	�لف�ضل	�لهمد�ني	)ت	395هـ(.
�لغرب	 د�ر	 عبا�س،	 �إح�ضان	 تحقيق	 �لأدباء(،	 )معجم	 في	 �لحموي	 ياقوت	 ذكرهما	 	)3(

�لإ�ضالمي	بيروت،	ط	1،	1993م،	1798/1.
)4(	جمع	وتحقيق	ودر��ضة	�إبر�هيم	�ضالح،	و�إ�ضر�ف	ومر�جعة	�إبر�هيم	�ضالح،	د�ر	�لب�ضائر،	

دم�ضق،	ط	1،	1424هـ	-	2003م.
�إبر�هيم	وعلي	محمد	�لبجاوي،	�لمكتبة	�لع�ضرية	 �أبي	�لف�ضل	 	 )5(	تحقيق	و�ضرح		محمد	

بيروت،	د.ط،	د.ت.
)6(	ميمية	�لقا�ضي	�لجرجاني،	�ضمن	مجلة	)مجمع	�للغة	�لعربية(،	دم�ضق،	مج	79،	ج	4،	

1425هـ	-	2004م،	�س	790-789.

)7(	ديو�نه:	107.
)8(	ينظر	)�ضعر	�لقا�ضي	�لجرجاني	في	�ضوء	فكره	�لنقدي(،	�ضالح	علي	�ضليم	�ل�ضتيوي،	
�ضمن	مجلة	)جامعة	�أم	�لقرى	لعلوم	�ل�ضريعة	و�للغة	�لعربية	و�آد�بها(،	مكة	�لمكرمة،	

ج	19،	ع	42،	رم�ضان	1428هـ،	�س	431.
)9(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	ج	)تقديم	�لمحقق(.

�لعلمية	 �لكتب	 �لثعالبي،	تحقيق	مفيد	محمد	قميحة،	د�ر	 �أبو	من�ضور	 �لدهر،	 يتيمة	 	)10(
بيروت،	ط	1،	1403هـ	-	1983م:	5-4/4.

)11(	تنظر	هذه	�لآر�ء	في	)�لم�ضائل	�ل�ضرفية	و�لنحوية	في	كتاب	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	
جامعة	 �لتربية	 كلية	 �ضناوة�لغالبي،	 كاظم	 لع�ضام	 �لجرجاني(	 للقا�ضي	 وخ�ضومه	

بغد�د،	1426هـ	-	2005م،	�س	13-12.
)12(	يتيمة	�لدهر،	�لثعالبي:	4/4.

للقا�ضي	 ونقد(	 ولغة	 �أدب	 كتاب	 وخ�ضومه:	 �لمتنبي	 بين	 )�لو�ضاطة	 كتاب	 ينظر	 	)13(
�لجرجاني:	3.

	- 1419هـ	 	،3 ط	 بيروت،	 	 �لعربي،	 �لتر�ث	 �إحياء	 د�ر	 منظور،	 �بن	 �لعرب،	 ل�ضان	 	)14(
1939م/	ق�ضى.



جدل النقدي والفقهي في )وساطة( القاضي اجلرجاني

20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

182

جـــــذور

�للغة،	تحقيق	و�ضبط	عبد�ل�ضالم	هارون،	د�ر	�لفكر،	بيروت،	ط2،	 )15(	معجم	مقايي�س	
1389هـ	-	1969م/	ق�ضى.

)16(	ف�ضلت،	�لآية:	12.
)17(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	ق�ضى.

�أم	 جامعة	 عبد�لعزيز،	 �إبر�هيم	 عبد�لرحمن	 و�ل�ضنة،	 �لكتاب	 في	 ونظامه	 �لق�ضاء	 	)18(
�لقرى،	مكة	�لمكرمة،	ط	1،	1409هـ	-	1989م،	�س	40-35.

)19(	معجم	لغة	�لفقهاء،	محمد	رو��س	قلعة	جي	وحامد	�ضادق	قيني،	د�ر	�لنفائ�س،	بيروت،	
ط	2،	1980م،	�س	273.

)20(	�أخبار	�لق�ضاة،	وكيع	محمد	بن	خلف	بن	حيان،	مر�جعة	�ضعيد	محمد	�للحام،	عالم	
�لكتب	بيروت،	د.ط،	د.ت:	104/1.

)21(	نف�ضه.

)22(	نف�ضه.
)23(	�لبيان	و�لتبيين،	�لجاحظ،	تحقيق	و�ضرح	عبد�ل�ضالم	محمد	هارون،	مكتبة	�لخانجي،	

�لقاهرة،	ط	7،	1418هـ	-	1998م،	49/2.
�لكريم	 لعبد	 �لإ�ضالمية(	 �ل�ضريعة	 في	 �لق�ضاء	 )نظام	 كتاب	 �ل�ضياق	 في	هذ�	 ينظر	 	)24(
و)�لق�ضاء	 	،39 �س	 1989م،	 	- 1409هـ	 	،2 ط	 بيروت،	 �لر�ضالة،	 موؤ�ض�ضة	 زيد�ن،	

ونظامه	في	�لكتاب	و�ل�ضنة(	لعبد�لرحمن	�إبر�هيم	عبد�لعزيز،	�س	277.
)25(	�لق�ضاء	و�لق�ضاة	في	�لإ�ضالم،	محمد	ع�ضام	�أ�ضبارو،	د�ر	�لنه�ضة	�لعربية،	بيروت،	

د.ط،	د.ت،	�س	171.
)26(	تحقيق	عّبود	�ل�ضالجي	�لمحامي،	د�ر	�ضادر	بيروت،	ط	2،	1995م.

)27(	تنظر	ب�ضاأن	هذه	�لدللت	�ل�ضطالحية	)معجم	لغة	�لفقهاء(	لمحمد	رو��س	قلعة	جي	
�إبر�هيم	 وحامد	�ضادق	قيني،	و)�لق�ضاء	ونظامه	في	�لكتاب	و�ل�ضنة(	لعبد�لرحمن	

عبد	�لعزيز،	و)نظام	�لق�ضاء	في	�ل�ضريعة	�لإ�ضالمية(	لعبد�لكريم	زيد�ن.
)28(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	2.
)29(	ينظر	)معجم	مقايي�س	�للغة(	لأحمد	بن	فار�س/		قر.

)30(	نف�ضه:	3-2.
)31(	ينظر	)ل�ضان	�لعرب(	لبن	منظور/	نكر.

)32(	نف�ضه:	3.

)33(	نف�ضه:	2.
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)34(	معجم	مقايي�س	�للغة،	�بن	فار�س/	حج.
)35(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	1.

)36(	نف�ضه:	2.

)37(	نف�ضه:	3.

)38(	نف�ضه:	2.
)39(	نف�ضه.
)40(	نف�ضه.

)41(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	حق.
)72(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	2.

)43(		نف�ضه:	2.
)44(	نف�ضه:	4.
)45(	نف�ضه:	4.

)46(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	حكم.
)47(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	3.	

)48(	نف�ضه.
)49(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	خ�ضم.

)50(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	1.
)51(	نف�ضه:	3.

)52(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	دعا.
)53(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه،	�لقا�ضي	�لجرجاني:	3.

)54(	نف�ضه:	3-2.
)55(	نف�ضه:	4.

)56(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	�ضهد.
)57(	نف�ضه:	2.
)58(	نف�ضه:	3.

)59(	يق�ضد	موؤيدي	�لمتنبي	�لذين	يبالغون	في	ن�ضره	ويتج�ضمون	�لعناء	و�لتكلف	في	ذلك،	
ومعار�ضيه	�لذين	يجتهدون	في	�إظهار	نقائ�ضه	و�إخفاء	ف�ضائله.

)60(	نف�ضه:	3-2.
)61(	معجم	مقايي�س	�للغة،	�بن	فار�س/	عدل.
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)62(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	عدل.
)63(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	2.

)64(	نف�ضه:	4.
)65(	نف�ضه.

)66(	معجم	مقايي�س	�للغة/	عذر.
)67(	نف�ضه:	2.
)68(	نف�ضه.

)69(	نف�ضه:	3.
)70(	ل�ضان	�لعرب،	�بن	منظور/	حمى.

و�لتبيين(	 �لبيان	 كتاب	 في	 وبالغية	 نقدية	 )م�ضطلحات	 لكتاب	 تقديمه	 ينظر	 	)71(
لل�ضاهد�لبو�ضيخي،	د�ر	�لآفاق	�لجديدةبيروت،	ط	1،	1982م،	�س	9.

)72(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	2.
)73(	نف�ضه:	4.

لعبد�لكريم	 �لإ�ضالمية(	 �ل�ضريعة	 في	 �لق�ضاء	 )نظام	 كتاب	 �ل�ضدد	 هذ�	 في	 ينظر	 	)74(
زيد�ن،	�س	61-55.

)75(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	3.
)76(	نف�ضه:	3.
)77(	نف�ضه:	4.

)78(	�لق�ضاء	ونظامه	في	�لكتاب	و�ل�ضنة،	عبد�لرحمن	�إبر�هيم	عبد�لعزيز:	32.
)79(	نف�ضه:	32-31.	

)80(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	4.
)81(	نف�ضه:	1.
)82(	نف�ضه:	2.
)83(	نف�ضه:	3.
)84(	نف�ضه.

)85(	نف�ضه:	4.
)86(	�ضورة	�لن�ضاء،	�لآية:	58.

)87(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	4.
)88(	نف�ضه:	4.
)89(	نف�ضه:	54.
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)90(	نف�ضه:	24.
)91(	كتاب	ك�ضف	�لظنون	عن	�أ�ضامي	�لكتب	و�لفنون،	عني	بت�ضحيحه	وطبعه	محمد	�ضرف	
�لدين	يالتقايا	ورفعت	بيلكه	�لكلي�ضي،	د�ر	�إحياء	�لتر�ث	�لعربي	بيروت،	د.ط،	د.ت،	

.810-809/1

)92(	تحقيق	�ل�ضيخ	محمد	ح�ضن	�آل	يا�ضين،	مكتبة	�لنه�ضة	بغد�د،	ط	1،	1385هـ	-	1965م.
)93(	�س	66.
)94(	�س	69.
)95(	�س	93.
)96(	�س	65.

�لمطبعة	 �لم�ضرق،	 مجلة	 �لب�ضتاني،	 �أفرم	 فوؤ�د	 تحقيق	 �لحاتمية،	 �لر�ضالة	 تنظر	 	)97(
�لكاثوليكية	بيروت،	�لعدد	2،	�ل�ضنة	29،	1931م.

)98(	نف�ضه:	295.
)99(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	24.

)100(	منهاج	�لبلغاء	و�ضر�ج	�لأدباء،	حازم	�لقرطاجني،	تحقيق	محمد	�لحبيب	بن	�لخوجة،	
د�ر	�لغرب	�لإ�ضالمي	بيروت،	ط	3،	1986م،	�س	203.

)101(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	15.
)102(	طبقات	فحول	�ل�ضعر�ء،	�بن	�ضالم	�لجمحي،	قر�أه	وعلق	عليه	محمود	محمد	�ضاكر،	

مطبعة	�لمدني،	جدة،	د.ط،	د.ت:	5/1.
)103(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	16-15.

�لقاهرة،	د.ط،	د.ت:	 �لمعارف	 �أحمد	محمد	�ضاكر،	د�ر	 و�ل�ضعر�ء،	تحقيق	 �ل�ضعر	 	)104(
.62/1

)105(	�لو�ضاطة	بين	�لمتنبي	وخ�ضومه:	15.
)106(	نف�ضه:	4.
)107(	نف�ضه:	53.
)108(	نف�ضه:	100.
)109(	نف�ضه:	421.
)110(	نف�ضه:	16.
)111(	نف�ضه:	19.
)112(	نف�ضه:	17.
)113(	نف�ضه:	18.
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ال�سردية ومتظهراتها

يف اخلطاب ال�سعري

رابح طبجون)*(

مدخـــــــــل: 
خلخلت التحولت الحداثية ثوابت نظرية الأنواع الأدبية التي كانت 
�صارمة.فقد  اأدبية  و�صروط  بقوانين  اأدبي  جن�س  كل  موا�صفات  تحدد 
بع�صها  على  الفنية  خوا�صها  وانهمار  والفنون  الأجنا�س  تالقح  ك�صف 
فاأظهرت تقنيات ت�صكيلية و�صينمائية في ال�صعر ف�صال عن تقنيات ال�صرد، 
في  وان�صهرت  بع�صها  من  عديدة  تقنيات  الأدبية  الأجنا�س  واقتب�صت 
م�صاحة ن�صية واحدة �صمن ماي�صمى بالن�س الجامع كما اأ�صماه )جيرار 

جينيت: Gérard Genette( في كتابه: )مدخل لجامع الن�س()1(.
ال�صعري  والخطاب  ال�صردية  بين  الع�صوي  الرتباط  وانطالقًا من 
ال�صعري ،وكذا  القي�س  ال�صردية من خالل خطاب امرئ  اإلى  �صنتطرق 
القي�س)2()80-130ق.هـ/  امروؤ  بها  اأطر  التي  والم�صاهد  الحكايات 
496-544م(ن�صو�صه ال�صعرية. حيث نخل�س اإلى اأن ال�صيغ التي اأطرت 

اأ�صعاره تـنتمي اإلى البنية ال�صردية التي حولت الن�س ال�صعري من مجرد 
قيمة اإيقاعية و�صور �صعرية اإلى قيم متعددة تحفز القارئ على التلقي 

)*(  باحث وأكاديمي - الجزائر.
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�صياقات  عبر  ياأتي  ال�صعري  الن�س  واأن  الن�س،  في  الكلي  والندماج 
�صردية متعددةينتظمها البناء الحكائي واأن�صاقه التعبيرية.  

اأواًل: اأهمية قراءة التراث في �ضوء الراهن:
  Jacques Berque( بيرك  جاك  الفرن�صي  الم�صت�صرق  ف  عرَّ لقد 
الم�صتقبل«.  عن  الحا�صر  يحاور  »الما�صي  باأنه  1910-1935(التراث 

وعلى الرغم من اأن الرتكاز على الما�صي يظل َمْعلمًا اأ�صا�صيًا بالن�صبة 
كل  في  التراث  تعريفات  تو�صح  كما  عنه،  غنى  ل  ومنطلقًا  للتراث 
اللغات، اإل اأن قدرته على التعامل مع الحا�صر والتعاي�س وفق مقت�صياته 
وكما  المجتمع،  وتفاعله مع  ا�صتمراريته  �صروط  �صرطًا هامًا من  يبقى 
اأن جذور  اأن الحا�صر ل ينف�صل عن الما�صي والم�صتقبل، نجد كذلك 
عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وماآثرنا التي نعي�س في كنفها في وقتنا الحالي 
تطلعاتها  ت�صكل  اأنها  كما  والأجداد،  الآباء  لتراث  طبيعي  امتداد  هي 

الم�صتقبلية اإلى حد كبير.
ومن المعلوم اأن ح�صور الّتراث لي�س ب�صورته الّتقليدية تلك النظرة 
التي تقوم على الأخذ بروؤية الأقدمين ومفاهيمهم لالأدب والحياة ، اأو 
كما يقول محمد عابد الجابري: »ال�صتن�صاخ والنخراط في اإ�صكاليات 
الّنظرة  وفقدان  الّنقدية  الروح  غياب  في  لها  وال�صت�صالم  المقروء 

الّتاريخية«)3(.
فالّتراث - واإن كان يعني القديم - فاإّنه ل ي�صتمّد قيمته الجمالية من 
مجّرد القدم، واإّنما من قدرته على تحريك قيم الحا�صر وتغذيتها بالطاقة 
ال�صرورية المنا�صبة لدفعها مجّددًا اإلى تر�صيخ قدم الإن�صان في التقدم 
العيد(:  )يمنى  الدكتورة  تقول  كما  الّتراث،  تكرار  اأن  ذلك  الح�صاري، 
»هو اإلغاء له ينفيه وي�صقطه من الّزمن الحا�صر، وهذا يعني اأّننا نتعامل 

مع الّتراث بفكر هذا الّتراث ونلغي ح�صورنا في الزمن الحا�صر«)4(.
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ومن هنا فال�صتفادة الإيجابية من التراث وتفعيله في م�صار حركة 
نه�صوية جديدة، ُتغني الما�صي وتحتوي الحا�صر وت�صت�صرف الم�صتقبل، 
لأن تنوع الم�صادر الثقافية من اأهم �صروط العطاء الجيد ول �صك اأن 
الهوية  وتحديد  ال�صخ�صية  �صياغة  في  اأ�صا�صيًا  دورًا  التراثية  للثقافة 

وقيم النتماء.
القرن  من  الأخير  الربع  في  العربي  النقدي  المنهج  تحديث  اإن 
الما�صي، وما ح�صل من ثورة منهجية م�صت الإجراءات والآليات وغيرت 
كثيرًا من مفاهيم ال�صعرية ال�صائدة وقد �صاعد في العودة اإلى التراث 
واإلي معالم بارزة منه، خا�صة و»اأن المفهوم المعا�صر للقراءة مقترن 
من  يمتد  خ�صب  مفهوم  لذلك  وهو  المعرفة  اإنتاج  واإعادة  بالكت�صاف 
اأهمية  القارئة فيه ل تقل  اأن الذات  اإلى )التاأويل(، ويوؤكد  )التف�صير( 
عن المو�صوع المقروء، ويك�صف بو�صوح باهر عن اأهمية طبيعة المعرفة 
الن�صو�س  تكون  المفهوم  هذا  �صوء  وفي  بالن�س  القارئ  ت�صل  التي 
ال�صعرية خا�صة، والن�صو�س الإبداعية عامة ،قابلة لم�صتويات متعددة 

من القراءة تختلف باختالف الذات القارئة و�صروطها التاريخية«)5(. 
اإلى  وترجمتها  الحديثة  ال�صرد  نظريات  على  التعرف  �صاعد  وقد 
لي�س  وتقديمها  لفح�صها  التراثية  الن�صو�س  اإلى  العودة  على  العربية 
بالمتثال اإلى المعا�صرة اأو بث روح الحا�صر فيها واإنما بوا�صطة اإجراءات 
جديدة يمنحها الجهاز ال�صردي ال�صخم الذي بف�صل ان�صباطه وتنظيمه 
والمكتفية  لل�صرد،  والتعليقية  النطباعية  بالقراءات  اأطاح  للقراءة 
بتلخي�س الحبكات والتعليق على الم�صامين في العادة، وهو عين ما جرى 

في مجال قراءة المتون ال�صردية المعا�صرة في الق�صة والرواية خا�صة.
اإن الهتمام بال�صخ�صيات العربية التراثية التي خلفت تراثًا ثقافيًا 
الهتمام  بمثابة  يعد  ولتزال،  المتعاقبة،  الأجيال  منه  تغترف  اأ�صياًل 
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بذواتنا وثقافتنا الراهنة وهويتنا التي ننت�صب اإليها، وخا�صة في الوقت 
الراهن الم�صمى بفتوحات العولمة ،التي ل يمكن النظر اإليها على اأنها 
وغيرها،  والتجارة  كالقت�صاد  فقط  الكبرى  بالأنظمة  تتعلق  ظاهرة 
اأدق الجوانب ال�صخ�صية  اإلى  اأنها تتوغل  اإليها على  اأن ننظر  بل ينبغي 
الإن�صان عمومًا  اأدخلت  اإلخ. فالحداثة  في حياتنا اجتماعيًا وثقافيًا... 
والإن�صان العربي خ�صو�صًا، في اغتراب جديد وخطير يتعلق بالأن�صاق 

الثقافية والفكرية.
في  والمحاورة  التدبر  بغية  التراث  اإلى  العودة  كانت  هنا  ومن 
الق�صايا الفكرية المتعددة التي قال بها القدماء، والتفطن اإلى تلك التي 
فاتتهم اأو تغا�صوا عنها، يعد الأ�صا�س الفعلي في اأي حركة ثقافية راهنة 
،واأن و�صل الحلقات بع�صها ببع�س ل يتم اإل باإزالة الغمو�س عن الفكر 
التراثي وترميم البع�س الآخـر واإحداث التفاعل بيننا وبين ما�صينا من 

اأجل ا�صت�صراف الم�صتقبل.
ثانياً: عالقة ال�ضعر العربي بال�ضردية:

يتناول  الذي  »العلم  الحديث  النقدي  ال�صطالح  في  ال�صرد  يعد 
�صامل  ا�صطالحي  مفهوم  من  »جزء  وهو  الق�ص�صي«)6(  الأدب  قوانين 
عرفه النقد الحديث و المعا�صر بعنوان تجريدي كلي هو علم ال�صرد)7( 
)La Narratologie(، كماي�صعى علم ال�صرد اإلى »ا�صتخراج القوانين التي 
�صواء في  الن�صو�س  كل  واأن  المف�صر من دللت،  يجده  ما  الن�س  تمنح 
اإذن  المفاهيمية  الأبعاد  هذه  خالل  من  ال�صردي«)8(،  للتحليل  قابليتها 
الأثر  في  الأ�صا�صي  البناء  اإلى  لي�صير  الناقد  ي�صتخدمه  م�صطلح  ال�صرد 
الأدبي الذي يعتمد عليه الكاتب اأو المبدع في و�صف وت�صوير العالم، لذا 
يعني ال�صرد »الحكي اأو الق�س المبا�صر من طرف الكاتب اأو ال�صخ�صية 
لالأحداث  التف�صيلية  الظروف  ت�صوير  اإلى  ويهدف  الفني،  الإنتاج  في 
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، اأ�صلوب  والأزمات، ويعنى كذلك برواية اأخبار تمتُّ ب�صلة للواقع اأو ل تمتُّ
في الكتابة تعرفه الق�ص�س والروايات وال�صير والم�صرحيات«)9(.

المالحم  تحدثت  وقد  ال�صعر،  قدم  قديمة  بال�صرد  ال�صعر  وعالقة 
واأمكنة. و�صير  واأحداث  اأبطال  عن  العالمي  الأدب  في  الأولى  ال�صعرية 
ي�صير  ملحمي  نف�س  ذات  القديم  العربي  ال�صعر  في  ق�صائد  ثمة  كذلك 
ق�صيدة  في  كما  ال�صعرية  المالحم  في  نف�صها  ال�صرد  مكونات  اإلى 
)قلعة  وق�صيدة  )190-231هـ/806-846م(،  تمام  لأبي  عمورية(  )فتح 
الحدث( للمتنبي )303-354هـ/915-965م(، كما اأن مالمح ال�صرد كانت 
ربيعة  اأبي  بن  وعمر  )500-540م(  الحطيئة  ق�صائد  بع�س  وا�صحةفي 
وتاأبط  نوا�س )145-199هـ/762-813م(،  واأبي  644-711م(  )23-93هـ/ 

�صرًا )المتوفى حوالي 530م( وغيرهم. 
في  ال�صرد  مالمح  من  وا�صحًا  ملمحًا  يمثل  الطلل  مو�صوع  ولعل 
ي�صير  وهذا  المهجور(  )المكان  يعني  فالطلل  القديم.  العربي  ال�صعر 
بتحليل هذه العبارة اإلى اأن ثمة مكانًا وهو من مكونات ال�صرد الأ�صا�صية 
ثم  ومن  بالحدث  قامت  �صخ�صية  وثمة  الهجرة  هو  حدثًا  ثمة  واأن 
هناك زمن ما�س حدث فيه الحدث. هذه هي مكونات ال�صرد الكامنة 
اإلى  لتو�صلنا  المفردة  ف�صاء هذه  في  تداخلنا  واإذا  مفردة )طلل(  في 
ذروة ال�صرد وهي ما ي�صمى بالعقدةالروائية، فعقدة الطلل ا�صترجاعية 
ذاكراتية تكمن فيما بعد الحدث وما قبله. فلحظة الوقوف على الطلل 
هي لحظة انف�صال وات�صال في اآن واحد وهي بوابة الدخول اإلى ف�صاء 
زمن،  انهدام  حبيب،  فقدان  كوامنها:  وا�صتكناه  ال�صردية  العقدة  هذه 
اندثار مكان، انكفاء عالقة وانهمار حنين، من هنا كان ال�صعر العربي 
�صعرًا مكانيًا، فمنذامرئ القي�س اإلى يومنا هذا ارتبط ال�صعر بالمكان 
ارتباطه بالحبيب ،خا�صة وهو رائد هذا الميدان حيث يعد »اأول من وقف 
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ابتدعها،وا�صتح�صنها  اأ�صياء  اإلى  و�صبق  وا�صتبكى...  وبكى  وا�صتوقف، 
العرب،واتبعه فيها ال�صعراء «)10(.

الأخرى  ال�صرد  بمكونات  تعالق  فقد  بالمكان  ال�صعر  تعالق  ومثلما 
القديم  العربي  ال�صعر  اأن  بيد  والحواروغيرها.  وال�صخ�صية  كالحدث 
كان مح�صنًا من الوقوع في ال�صرد المح�س وذلك لقد�صيته الإيقاعية 

ول�صتماله على نظام ال�صطرين الذي كان يعد الميزة الكبرى لل�صعر
الن�س  مرجعية  ت�صيء  توطئة  بمثابة  تعد  ال�صردية  فاإن  هنا  ومن 
المو�صوعية  الن�س  بمكونات  للظفر  المتلقي  اأمام  العقبات  وتزيح 
والفنية. واأن الن�س ل يتاأكد ح�صوره ح�صورا فعليا اإل عن طريق ف�صاء 

�صردي يعزز وجوده داخل النف�س الب�صرية. 

ثالثاً: ال�ضرد في خطاب امرئ القي�س ال�ضعري:
ثنايا  في  نجدها  لل�صرد،  متنوعة  بذور  القي�س  امرئ  �صعر  في 
 Poème  narratif الق�صائد، يمكن اأن تدرج �صمن الق�صيدة ال�صردية
اأو  حدث  برواية  ي�صطلع  لغوي  اإنتاج  هو  بما  ال�صرد  على  تبنى  »التي 
على  اأي  حكاية  على  ال�صعري  الن�س  ي�صتمل  اأن  يقت�صي  ما  وهو  اأكثر، 
ومادته  الخطاب  مو�صوع  وت�صكل  تتعاقب  متخيلة  اأو  حقيقية  اأحداث 
يدمج  كونه  ال�صرد،  ف�صاء  في  يتحرك  القي�س  فامروؤ  الأ�صا�صية«)11(، 
فيه المتخيل بالواقعي، واأبياته ارتبطت بال�صرد الذي كان له دور كبير 
اأن  يمكن  كما  متخيلة  تكون  اأن  يمكن  التي  ال�صعرية،  الق�صة  بروز  في 
تكون واقعية ،وهو الذي ك�صف عن مرجعيتها، واأن هناك تعالقا وترابطا 
عن  عبارة  هو  الحكائي  المبنى  اأن  باعتبار  وال�صرد.  ال�صور  هذه  بين 
»مجموعة الوقائع والمواقف الم�صرودة ح�صب ترتيبها اأو م�صاقها الزمني 

اأو الكرونولوجي، مادة الحكي الأ�صا�صية«)12(.



رابح طبجون
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

193

جـــــذور

»المعلقة«)13(،  منها:  ق�صائده  بع�س  في  ذلك  القي�س  امروؤ  ذكر 
َباحاً اأّيَها الّطلَُل الَبالي«)14(، و»جزعُت ولم اأجزع من البين  »اأال ِعْم �ضَ

مجزعاً«)15(، مثل قوله:

وقوله:

وقوله اأي�صًا من ق�صيدة )تعُز عليها ريبتي(:

رد  ال�صَّ لمفهوم  ة  قويَّ بذور  على  ت�صتمل  الأبيات  هذه  اأنَّ  ويالحظ 
الحكائي على اعتبار اأن ال�صرد يعني فعل الحكي، فهو يحتوي - بال�صرورة 
- على ق�صة محكية »هذه الق�صة تفتر�س وجود �صخ�س يحكي، و اآخر 

اإِنََّك ُمْرِجِلي َفقاَلت: َلَك الَويالُت 
َعَقْرَت َبِعيِري َيا اْمَراأَ اْلَقْي�ِس َفاْنِزِل
اْلُمَعلَِّل َجــَنــاِك  ِمــن  ُتْبِعِديِني  َوال 

�ُضموَّ َحباِب الماِء حااًل َعلى حاِل
اأََل�ضَت َترى ال�ُضّماَر َوالنا�َس اأَحوالي
َوَلو َقَطعوا َراأ�ضي َلَديِك َواأَو�ضالي
َه�َضرُت ِبُغ�ضٍن ذي �َضماريَخ َمّياِل
اإِذالِل اأَيَّ  عَبٌة  �ضَ ــت  َفــَذلَّ َوُر�ــضــُت 
َوالباِل الَظنِّ  �َضيَِّئ  الَقتاُم  َعلَيِه 

َفــُتــ�ــْضــَمــعــا تـــقـــوَم  اأن  عــلــيــهــا  ِحــــــــَذاراً 
يـــــدافـــــع ُركــــنــــاهــــا كــــــواَعــــــب اأربــــعــــا
�ــضــبــاُب الــكــرى فــي مــخــهــا فتقطعا
اأْتلعا ــِع  َكــمــا ُرعـــَت َمــكــحــوَل الــَمــداِم
�ـــضـــواَك ولــكــن لـــم نــجــد لـــك مدفعا
النا�ُس م�ضرعا لنا  يعلم  لم  قتيالن 

ُعَنيَزٍة ِخــْدَر  الــِخــْدَر  َدَخلُت  َوَيــوَم 
َمًعا ِبَنا  الَغِبيُط  َمــاَل  َوَقــْد  َتُقوُل 
ْرِخي ِزَماَمُه َفُقلُت َلَها: �ِضيِري َواأَ

َلــيــهــا َبــعــَد مــا نــاَم اأَهُلها �ــَضــَمــوُت اإِ
حي فا�ضِ ــَك  اإِنَّ الَلُ  �َضباَك  َفقاَلت 
اأَبــــــَرُح قــاِعــدا َيــمــيــَن الَلِ  ــُقــلــُت  َف
َواأَ�ضَمَحت الَحديَث  َتناَزعنا  َفلَّما 
رنا اإِلى الُح�ضنى َوَرقَّ َكالُمنا َو�ضِ
َفاأَ�ضَبحُت َمع�ضوقاً َواأَ�ضَبَح َبعُلها

ــــُجــــوُم َطـــَوالـــــــٌع ـــهـــا، َوالــــنُّ ـــْي َبـــَعـــْثـــُت اإَل
َرى فجاءْت َقُطوَف الم�ضي هيابَة ال�ضُّ
َجــَرى َوقــْد  النَِّزيِف  َم�ْضَي  يَنها  ُيَزجِّ
ـــهـــا ِمــــْن ِثــيــاِبــهــا ْدُت َتـــُقـــوُل َوَقــــــْد َجـــرَّ
ــــيٌء اأتـــــانـــــا ر�ـــضـــولـــه وجــــــــدَك لــــو �ــــض
ــنــا ــاأّن ــّد الـــَوْحـــ�ـــُس َعـــّنـــا َك ــنــا َتــ�ــضُ ــْت ــِب َف
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يحكى له، ول يتم التوا�صل اإل بوجود هذين الطرفين، ويدعى الطرف 
 )Nanataire( والطرف الثاني م�صرودًا له ،)Nanateur( الأول �صاردًا
اأحداث الق�صة«)17(  وال�صرد )Naration( وهو الكيفية التي تروى بها 

وذلك عن طريق قناة يمكن ت�صورها على ال�صكل الآتي:
ال�صارد                          الق�صة                              الم�صرود له

ومن ت�صافر هذه المكونات الثالث تت�صكل البنية ال�صردية)18( التي 
تتوفر فيها العنا�صر التالية:

 الراوي )ال�صارد(، وهو ال�صاعر .
1 - الحدث ) الفعل(، متنوع فيه بطولت عاطفية وفرو�صية.

2 - ت�صكيالت )الزمان والمكان(، ظالم الليل في ال�صحراء القاحلة.
3 - ال�صخ�صيات المتحدثة )المتكلمة(، ال�صاعر ، المراأة .

4 - الت�صكيالت الحوارية بينه وبين �صاحبه اأو بينه وبين الن�صاء.
رابعاً: اأنواع ال�ضرد ال�ضعري:

1 - ال�ضرد الحكائي:
)ال�صارد(  الراوي  �صوت  الآتية:  العنا�صر  على  يعتمد  الذي  وهو 
ت�صكيالت  الحدث،  بوؤرة  والحكاية،  الن�س  منظور  وفق  يت�صكل  الذي 
نقراأ  وعندما  المتخاطبة،  اأو  المتحدثة  ال�صخ�صيات  والمكان،  الزمن 

المعلقة مثاًل، نجد هذا النوع قد تمثل داخلها، مثل قوله)19(:

فعنا�صر ال�صرد الحكائي نراها متمثلة في:
ال�صوت  مع  ي�صنع  الذي  اعر،  وهوال�صَّ )ال�صارد(  الراوي  �صوت 

الآخر )اأفاطم( جدًل �صرديًّا قائًما على عدد من الأ�ص�س:

واإن كنِت قد اأزمعت �ضرمي فاأجملي
ــِل ــ�ــُض ــْن ــّلــي ثــيــابــي مـــن ثـــيـــاِبـــِك َت فــ�ــُض
واأنـــــِك مــهــمــا تـــاأمـــري الــقــلــب يفعل

اأفــــاِطــــُم مــهــاًل بــعــ�ــس هــــذا الــتــدلــل
َخــلــيــَقــٌة �ــضــاءتــِك مــنــي  تـــُك قــد  َواإْن 
قـــاِتـــلـــي ـــــِك  ُحـــــّب اأّن  مـــنـــي  ــــــــــــّرِك  اأَغ
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ال�صدى  خالل  ومن  ال�صاعرة  )الأنا(  ال�صردي  ال�صوت  ينطلق   -  1
)الآخر(.

المقطوعة  �صمائر  تتوزع  حيث  ال�صمائر  لعبة  خالل  من  وكذلك 
ال�صعرية بين المخاطب والمتكلم  والغائب، واإذا حللنا خارطة ال�صمائر 
اأن )الأنا( و )الآخر( يعك�س بع�صهما بع�صا، وهما تت�صافران  وجدنا: 
يماهي )الآخـر( الجاهلية،ومادام )الأنـا(  الحياة  لبناء نمط من  معا 
ال�صعر  في  فالأنا  اأخرى  بعبارة  المراآة،  هو  ال�صاعر  في�صبح  ويعك�صه، 

الجاهلي تبدو )اأنا( واحدةمختلطة.
الحركي  المدى  تو�صيع  طريق  عن  للن�س  الحركي  ال�صكل  اإبراز   -  2

لالأفعال فيقوله:
)اأزمعت،  المادية  الحركة  بين  والمزج  يفعل(  تاأمري،  )�صلي،   -  3

فاأجملي، اأغرك(، والحركة النف�صية )�صاءتك، التدلل(.
والحا�صر؛  الما�صي  توا�صج  الن�س، من خالل  في  الأزمنة  تداخل   -  4
بين حا�صر  الغالب  ال�صعري في  ال�صرد  الن�صبي في  الزمن  ويتوزع 

وما�س مثل:
َمْق�ِس الُمَفتَّـِل اِب الدِّ َفَظلَّ الَعَذاَرى َيْرَتِمْيَن ِبلَْحِمَهـا        و�َضْحٍم َكُهدَّ

من  كثيرًا  واأن  الم�صارع،  الفعل  على  الما�صي  غلبةالفعل  ن�صتنتج 
اأفعال الم�صارع هي ما�صوية المعنى مثل:

ـِل َخَرْجُت ِبَها اأَْم�ِضي َتُجرُّ َوَراَءَنـا          َعلَـى اأََثَرْينا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا هو: لماذا هذه ال�صيطرة المطلقة 
للزمن الما�صي؟ لأن الزمن الحا�صر بالن�صبة لل�صاعر زمن �صلبي حزين، 
وبالتالي تك�صف خارطة الزمن في الأبيات عن �صراع متنام ومتطور مع 
الزمن. فزمن الفعل ككل، هو زمن تراجعي وذلك لأن ال�صاعر ل يكاد 
حتى  الفراق(   - الأطالل  على  )البكاء  اآني  بعن�صر  الق�صيدة  يفتتح 
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يتراجع على ظهر الناقة اإلى الما�صي ليغرف منه المتعة والحياة الحرة 
)حياة الحركة( .

5 - بوؤرة الحدث: وهي هيامه و�صوقه بمن يحب و�صعوره بالغربة وال�صياع 
والوحدة.

اللِّوى  ب�ِصقِط  مثل:  والأودية  كالجبال  متعددة،  الأماكن  المكان:   -  6
يلعب  اأن  وَحْومِل، ودارة جلجل وغيرها. »والمكان يمكن  خول  والدَّ
الأماكن،  بين  الو�صالت  اأو  ال�صمات  واأن  ال�صرد،  في  مهما  دورًا 
كو�صيلة  وبنيوية  مو�صوعية  وظيفة  وتوؤدي  مهمة  تكون  اأن  يمكن 

للت�صكيل«)20(.
الن�صاء من  وبين  بينه  ونف�صه،والحوار  ال�صاعر  بين  الدائر  الحوار   -  7
ثم  و)لمي�س(،  و)عنيزة(،  الرباِب(  و)اأمَّ  الحوَيرِث(  )اأمِّ  اأمثال 

بعد ذلك الحوار بينه وبين الرفاق اأثناء الرحلة.
على  المهيمن  هو  )ال�صاعر(  ال�صارد  �صوت  اأن  من  غم  الرَّ وعلى 
والف�صاء  وال�صخ�صيَّات  الأخرى  الأ�صوات  النَّ�س،فاإنَّ  ت�صكيالت 
اإلى  الحكائي  ال�صرد  نقلت  وال�صمنية،  الظاهرة  والحوارات  الحكائي، 

اأعلى مراحله، وجعلته يقترب من بنية الخطاب ال�صردي بوجه عام.
2 - ال�ضرد الذاتي:

المخبر  هو  ف�صار  للن�س،  محوًرا  نف�صه  من  اعر  ال�صَّ جعل  وفيه 
الوحيد عنه، الذي ينمي حركة الن�س، اأو يثبتها؛ حيث يتحول ال�صاعر 
هنا اإلى راٍو ومتلقٍّ في اآٍن واحد، ويكون »الحدث ال�صردي النابع من ذاته 
هو محور الحركة، والخطة التي يتبعها الن�س مع ال�صتعانة اأحياًنا ب�صارد 

ا، اأو يمثل وجًها مو�صوعيًّا لها«)21(. اآخر ينبع من الذات الأولى اأي�صً
بما  قوله حين �صاق �صاحبه ذرعًا  تمثل في  قد  نجده  النوع  وهذا 
يح�س به من فراق الأهل والخوف من المجهول فلم يتمالك من البكاء. 
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اأما �صاعرنا فقد طفق يهدئ من روع الرجل، ويمنيه بالأماني العري�صة 
)بعيني  ق�صيدته  خالل  من  وذلك  قومه،  في  و�صيدًا  ملكًا  يتوج  حينما 

َظعُن الَحي(:

لما  بر  ال�صَّ ة  اإمكانيَّ عن  بده�صة  نف�صه  ب�صوؤال  يبداأ  هنا  اعر  فال�صَّ
وقد  الأ�صحاب،  اإعرا�س  ما لقاه في طريقه من  لنا  وير�صد  له  حدث 
ازدوجت اآلم الغربة. فكلما توقع من اإن�صان ح�صن ال�صحبة ورجا رفقته 
بدا منه الإنكار وعدم الر�صا. كما يح�صي لنا عدد الليالي التي ق�صاها 
في  طمعها  عن  نف�صه  �صائاًل  وي�صتمر  الجزيرة،  اأرا�صي  مغادرته  بعد 

الحياة، وعن الإح�صا�س الموؤلم بالموت بعيدًا عن ديار وطنه.
تارة  والمتلقي  تارة  الراوي  عباءة  مرتدًيا  ال�صاعر  ي�صتمر  وهكذا 
النابع من ذاته - محور  الحدث -  مًعا، في�صبح  يمتزجا  اأخرى، حتَّى 
الحركة الدائبة في الن�س من خالل الأفعال الآتية: )ل تبك، نحاول، 

رجعت(.
3 - ال�ضرد الم�ضهدي:

كاأ�صا�ٍس  الم�صهدي  علىالت�صوير  فيه  ال�صاعر  »يعتمد  النوع  وهذا 
والت�صوير عنا�صَر  وؤية  الرُّ ال�صارد مع عنا�صر  وي�صتثمر  للن�س،  �صردي 
اللغة وفنياتها، كالتَّ�صخي�س والو�صف والحوار، وغير ذلك من م�صتويات 

الخطاب«)23(.
من  بها  اأحاط  وما  ال�صيد  رحلة  و�صف  في  النوع  هذا  َتمثَّل  وقد 

حيثيات ومالب�صات، مثل قول ال�صاعر:

ــرا ــــــا الحـــقـــان بــقــيــ�ــضَ واأيـــقـــــــن اأنَّ
اأو نــمــوَت فــنــعــذرا نـــحـــاوُل مــلــكــاً 
ب�ضيٍر ترى منه الُفَرانَق اأْزورا)22(

احبي لما راأى الدرَب ُدوَنُه بَكى �ضَ
ــه: ال تــبــك عــيــنــك اإنــمــا فــقــلــت لـــ
ُمــمــلَّــكــا اإن رجـــعـــُت  واإنـــــي زعـــيـــٌم 
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هذا الم�صهد ُيمثل الروؤية الكلية لل�صارد )ال�صاعر( معتمًدا فيه على 
ي�صير  فهو  الم�صهد،  داخل  الحركة  على  �صيطرته  مع  الحكاية،  اأ�صلوب 
كاأنَّ  فالليل  الجهات،  جميع  من  و�صفها  في  اأخذ  بة،  خالَّ طبيعة  و�صط 
والخيل  علِّقت في م�صامها  الثريا  وكاأن  يذبل،  �صدت بجبل  نجومُه قد 

ُه ال�َصيُل ِمن َعِل . خٍر َحطَّ كاأنه ُجلموِد �صَ
وهكذا ر�صم ال�صاعر لنا م�صهًدا بديًعا من الطبيعة الخالبة، وا�صتطاَع 

بو�صفه الدقيق اأْن َيجعلنا ن�صاطره رحلته في ذلك العالم البعيد.
وقد اقترب �صعر امروؤ القي�س في بع�س اأ�صعاره بما يعرف بالبطل 
بما جرى  الطبيعة، يحدثنا  يقاوم وحده كل قوى  الذي  الأ�صطوري)25( 
للبطل وللعالم من حوله ؛يمثل قوة الخير وامتداداته الكونية و قوى ال�صر 

التي على البطل اأن ي�صارعها.
ال�صردي  البناء  �صيطرة  نوؤكد  اأن  ن�صتطيع  �صبق  ما  خالل  ومن 
ا جعل �صعره متدفًقا  عري عند امرئ القي�س؛ ِممَّ المتنوع على الإبداع ال�صِّ

من ينابيع ُمختلفة.

ـــــواع الــــُهــــمــــوم لــيــبــتــلــي عــــلــــيَّ بـــــاأنــــــ
بـــكـــْلـــكـــِل ونـــــــــاَء  ـــــازاً  اأعـــــجــــــ واأرَدف 
ــبــاَح ِمــنــك بــاأمــَثــِل ــْبــٍح ومـــا االإ�ــضْ بــ�ــضُ
بـــكـــل مـــغـــار الـــفـــتـــل �ـــضـــــــدت بــيــذبــِل
ــَدِل ـــّم َجــنـــ ـــاٍن اإلــــى �ـــضُ بـــاأْمـــرا�ـــِس كـــّت
ـــــــــــد َِهـــيـــَكـــِل ـــِرٍد َقــــيــــِد االأَواِب ـــنـــَجــــ ـــُم ِب
ُه ال�َضيُل ِمن َعِل خٍر َحطَّ َكُجلموِد �ضَ

ــْحــر اأرخــى�ــضــدولــُه ــَب ولــيــل كــمــوج ال
ـــّطـــى بــ�ــضــلــبـــــه ـــَم َفــــُقــــْلــــُت َلـــــــــُه لـــمـــا َت
ــَجــلــي اأال اأّيــهــا الــّلــيــُل الــّطــويــُل اأالاْن
فـــيـــالـــَك مــــن لــــيــــْل كــــــــاأنَّ نــجـــــومــُه
كـــــاأن الـــثـــريـــا عــلِّــقــت فـــي مــ�ــضــامــهــا
ـــد اأَغـــَتـــدي َوالــَطــيــُر فــي ُوُكــنــاِتــهــا َوَق
ــــٍر َمـــعـــاً ِمــــَكــــرٍّ ِمــــَفــــرٍّ ُمــــقــــِبــــٍل ُمــــدِبـــــ



رابح طبجون
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

199

جـــــذور

خام�ضاً: روافد الت�ضكيل ال�ضردي عند امرئ القي�س:
1 - اأ�ضلوب ال�ضرد الحكائي:

ت�صيطر على المعلقة روح الحكاية وت�صيع في المتن،وتاأتي الحكاية 
وفق الت�صل�صل المنطقي لالأحداث وهي في حالة تما�صك دون اأن تتاأثر 
اأن الحكاية قد  بال�صور الجزئية المتولدة من ال�صياغة ال�صعرية، بيد 
تركز على عن�صر معين من عنا�صر المتن الحكائي ، اأما ن�صق الت�صمين 
فاإنه يجعل من الن�س جماعًا لعدد من الحكايات لكن مع وجود رابط 

من نوع ما يعمل على توحيدها لأداء هدف دللي واحد.
2 - اأ�ضلوب الحوار ب�ضقيه الداخلي والخارجي:

العنا�صر  وتكون  كاماًل  الن�س  اأحيانًا  الداخلي  الحوار  ي�صكل 
اأو مقدمة  الأخرى رافدًا لهذا الت�صكيل، كما قد يكون جزءًا من البناء 
اأحيانًا  اأما الحوار الخارجي فاإنه  تفتح الأفق وا�صعًا لل�صردية والدللة، 
يمتلك زمام الن�س بحيث ل يظهر �صوى الحوار في مجرياته وتكون بقية 
العوامل والعنا�صر مكثفة فيه. كما اأنه قد يت�صكل في مقاطع متوازية اأي 
ويحاوره. الآخر  يوازي  منهما  كل  مقطعين  على  الن�س  ينق�صم  عندما 
ة المختلفة ل�صخ�صياته، من خالل  وقد ا�صتطاع تجلية الجوانب النف�صيَّ

رامي المتنامي؛ مما اأحدث وحدة فنية في ق�صائده. الحوار الدِّ
3 - الراوي بين الح�ضور والغياب:

ومبتداأه  �صروطه  ويحدد  الراوي  ير�صمه  عالمًا  ال�صرد  يبتدئ 
ومنتهاه. وفي كل هذا يعتمد الق�س عليه اعتمادًا كليًا، فهو الذي يقول 
دائمًا، وهو الذي يف�صر اأحيانًا، وهو الذي يتغلغل في وعي ال�صخ�صيات، 
كما اأنه هو الذي يقدم كالمها المنطوق والم�صمر. وحين نواجه راويًا 
اأننا نواجه من يمتلك �صلطتي الحكي  عليمًا كلي المعرفة، فاإننا ندرك 

والتف�صير كليهما.
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النماذج  درا�صة  خالل  من  لنا  بدت  التي  المميزات  اأهم  ومن 
المقدمة ما يلي:

- يكون الراوي مخفيًا وهو يقدم �صخ�صيات الن�س دون اأية تدخالت منه 
اأو قد يقدم ال�صخ�صيات لكنه ي�صائلها اأو يخاطبها اأو يقوم ت�صرفاتها 
اأو بعدًا عن  اأو غير مبا�صرة، وهو قد يتذبذب قربًا  ب�صورة مبا�صرة 
الأحداث وقد ينتقل مع ال�صخ�صيات اأو يبقى في مكان واحد. وهو في 
كل هذا ملتزم ب�صرد ما يراه اأو ما ي�صمعه اأو ما تدركه اإحدى حوا�صه.
فتعمل  ذاته  ال�صارد، منطلقًا من  اأو   :)Narrateur(  الراوي - ح�صور 
الذات على ت�صكيل المظاهر الخارجية ب�صياغة جديدة، من خالل 

العين الم�صورة للم�صهد.
 - الروؤية الداخلية الذاتية: وهذه الروؤية التي ت�صيطر على �صق كبير من 
المتن ال�صعري ؛ ذلك اأن الراوي فيها يكون قريبًا جدًا مما يروي فهو 

حا�صر في الفعل وم�صارك فيه. اإنه في الغالب يتحدث عن ذاته.
لدرا�صة  منهجيًا  اإطارًا   - نظريًا   - ا�صتعمل  قد  الف�صاء  كان  واإذا 
مكوني الزمن والمكان فقد تم ر�صدهما بو�صفهما عن�صرين من عنا�صر 
ال�صرد بغ�س النظر عن تمظهرهما خارج هذا الإطار؛ لذا فالزمن تجلى 
ترتيب  قيا�س  يعني  فالترتيب  والمدة،  الترتيب  تقنيتي  فقط من خالل 
اأن هناك عددًا من الن�صو�س  الحكاية مقابل الخطاب وفي هذا تبين 
لغايات  الزمني؛  الترتيب  في  المنطقي  الن�صق  ك�صر  على  عملت  التي 
فنية ودللية، فتظهر حينئذ تـقنيتا ال�صترجاع)25( وال�صتباق)26(، مثل: 
»هل حقًا اأن الدافع لنظم المعلقة هو يوم دارةجلجل)27(؟ فيوم )دارة 
جلجل( ما هو اإّل اإحدى الذكريات التي تواردت على ذهن ال�صاعر وهو 
يقف على اأطالل عفا عليها الزمن. تلك الأطالل التي ذهبت بالما�صي 
المتمثل  الموت  اإزاء  يقف  وال�صاعر  الذكريات،  لل�صاعرغير  تبق  ولم 
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اإل  التذكر  على  قدرته  وما  للحياة،  التج�صيدالكامل  يمثل  وهو  بالطلل 
و�صيلة اأخرى من و�صائل الحيوية والكينونة الثابتة في نف�صه، فالموقف 
الذي دفع لنظم المعلقة هو لي�س اأكثر من موقف الحياة تجاه الموت. اإن 
طبيعتها و�صدق دللتها على البيئة التي قيلت فيها وعلى نف�صية �صاحبها، 
وطبيعة التجارب التي عبر عنها والأحداث التي لعبت دورها في حياة 
اأ�صحاب الفن اأو الذين كان فنهم مراآة تنعك�س على �صطحها �صورة تلك 
اأو  )ال�صترجاع(«)28(،  بتقنية  ال�صاعر  ر�صمه  الم�صهد  وهذا  الأحداث، 

بتعبير الدكتور عبدالملك مرتا�س تقنية )الرتداد ()29(.
وهناك ن�صو�س اأخرى حافظت على ذلك الترتيب في عر�س الحدث 
لغايات فنية اأي�صًا تقدم ال�صعري على ال�صردي. اأما المدة وما تفرزه من 
تقنيات فاإن متن امروؤ القي�س ال�صعري فقد تجلت فيه تقنيتا الوقفة)30( 
وذلك  قليلة  ن�صو�س  في  والمجمل  الحذف  ليبقى  فقط  والم�صهد)31( 

مراعاة لخ�صو�صية ال�صعر المكثف اأ�صاًل للوحدات ال�صردية. 
وقد  والنغالق،  النفتاح  ثنائيتي  خالل  من  فيتجلى  المكان  اأما 
ت�صكل النفتاح في الموازنة بين عالمي  )الحياة( و)الموت(، اأي بين 
الألفة والعدائية ، اأما النغالق فيت�صكل بين العدائية المتمثلة في حياة 

)الإمارة( وحياة )الت�صرد(.
1. تعالق ال�ضرد بالميثيولوجيا:

في بع�س ق�صائد امرئ القي�س نف�ٌس ميثيولوجي حيث يتعالق فيه 
ال�صرد باأخبار المده�س والعالم العجائبي، وفي �صجله ال�صعري يغترف 
من منابع مرجعية مختلفة تدلل على ات�صاع ثقافته وقدرته على ت�صكيل 
تتالءم  التي  الت�صورات  وفق  بها،  الخا�س  عالمها  و�صياغة  الق�صيدة 
الإن�صانية  النف�س  لخطرات  وتلميحاته  انطباعه  لتقدم  الفنية  وروؤيته 
اإح�صا�صه  له  يف�صرها  كما  اأو  نف�صه  في  تتراءى  كما  الحياة،  وم�صكالت 
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منحى  في  للفانتا�صتيكي  الواقعي  فيه  يتنازل  �صعره.حيث  لنا  وينقلها 
فل�صفي يعبر عن ذهنية فل�صفية تاأملية .

بتنامي  ي�صمح  ال�صعري،  ال�صرد  داخل  بالعجائبية  العتناء  اإّن 
الأحداث من خاللها لإثراء الن�س وتثمين حبكته. والنهل من العجائبية 
اإلى اآخر وتختلف درجة كثافة العجائبي من ق�صيدة  يختلف من اأديب 
لأخرى، غير اأّن الثابت والمهم في كل ذلك هو قدرة العجائبي على اأن 
يخ�صع عنا�صر الق�صيدة لتمثله، حيث يتخّلق من جميع هذه العنا�صر 

اأدوات لإحياء الن�س،في تركيب يعطي اأبعادًا واإيحائية.
حيث يقول امروؤ القي�س في ق�صيدة )الدهر غول ختور()32( يعاتب 

فيها الدهر:

وفي هذا الم�صهد تمثل الرحلة مرتكز الن�س الذي من خالله يتم 
ت�صييد الم�صهد العجائبي في النتقال من الواقعي والنهو�س فوق اأر�صية 
الالواقعي. وهذه تقنية تت�صّكل بوا�صطتها العنا�صر الموؤ�ص�صة للخيال في 

الن�س، حيث يمثل قيمة اأ�صا�صية في ق�صائد ال�صاعر.

ويقول في ق�صيدة )هل اأتاك()36( موجها خطابه ل�صهاب بن �صداد 
ابن ثعلبة، ولعا�صم بن عبيد بن ثعلبة:

الرَجاال)33( يلتهُم  العهِد  َخُتوُر 
وقْد ملَك ال�ُضُهوَلة والِجَباال)34(
َعاال)35( الرِّ َم�َضارِقها  اإلى  و�ضاَق 
لــــيــــاأجــــوج ومــــــاأجــــــوج الــــِجــــَبــــاال

ــــال ـــــُر مـــــ هــــــــل اأتـــــــــــــــاك الـــــخـــــبــــــ
ــــَعــــالــــي حـــــــى و�ـــــضـــــبـــــايـــــا كــــالــــ�ــــضَ
ـــــــــزال وهــــــــــ بـــــــجـــــــــــــــوع  مـــــــــــا  ت 

ُغـــوٌل الــــَدْهــــَر  اأنَّ  ــــْرَك  ــــِب اأْخ ـــــْم  اأَل
ريــا�ــٍس َذا  ــانــِع  الــمــ�ــضَ ِمــــَن  اأَزاَل 
ــا ُهــــَمــــام َطـــَحـــَطـــَح االآفــــــــاَق وحــًي
�ضداً ال�ضم�س  ترقى  بحيث  و�ضد 

ـــــغ عــا�ــضــمــا ـــــل اأبـــــلـــــغ �ـــضـــهـــابـــا واأب
اإنـــــــا تـــركـــنـــا مـــنـــكـــم قـــتـــلـــى وجـــر
يــمــ�ــضــيــن بــيــن اأرحـــلـــنـــا مــعــتــرفــا
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خاتمـــــة: 
والنتيجة التي يمكن ت�صجيلها بعد هذه الوقفة في بع�س اأ�صعار امرئ 
الظاهرة  هذه  اأن  ال�صعري،  لخطابه  ال�صردية  الظاهرة  وتتبع  القي�س، 
متعة  ال�صعري  الن�س  اأك�صبت  وقد  فنية،  ا�صتراتيجية  تمثل  ال�صردية 
ال�صعري  الإيقاع  اإلى  اإ�صافة  الخيالية،  بال�صحنات  لمتزاجها  وطرافة 
بالمبالغات  الزاخر  الحكائي  المبنى  بها  ن�صج  التي  ال�صاعرية  واللغة 
المندرجة �صمن المتخيل ال�صعري في عالقته بمرجعيته الواقعية للن�س.
اإن ال�صردية في خطاب امرئ القي�س ال�صعري تاأتي على �صكل ف�صاء 
باأن  ي�صي  الذي  الأمر  المتخيل.  بالجانب  الواقعي  الجانب  فيه  يمتزج 
فنية  ا�صتراتيجيه  باعتبارها  بها  واإنما جيء  اعتباطًا  تاأت  لم  ال�صردية 
لدى المبدع، واأن الغر�س من هذه التقنية هو حمل ال�صامع اأو المتلقي 
ال�صيطرة عليه معرفيًا وفنيًا،  باللذة، ومن ثم  على ال�صتمتاع وال�صعور 

واإبهاره جماليًا، وهذا ما حقق ل�صعر امرئ القي�س الخلود والقبول.

الهوام�س

Gerard Jeanette: مدخل لجامع الن�س، ترجمة: عبدالرحمن  )1( انظر، جيرار جنيت 
اأيوب، دار توبقال ، المغرب، 1985.

�صاعر  الكندي)80-130ق.هـ(/)496-544م(  الحارث  بن  حجر  بن  القي�س:  امروؤ   )2(
اأبوه  كان  بنجد،  مولده  الأ�صل،  يماني  الإطالق،  على  العرب  �صعراء  اأ�صهر  جاهلي، 
ملك اأ�صد وغطفان واأمه اأخت المهلهل ال�صاعر.قال ال�صعر وهو غالم، وجعل ي�صبب 
ويلهو ويعا�صر �صعاليك العرب، فبلغ ذلك اأباه، فنهاه عن �صيرته فلم ينته، فاأبعده اإلى 
ح�صرموت، موطن اأبيه وع�صيرته، وهو في نحو الع�صرين من عمره.اأقام زهاء خم�س 
ويلهو،  ويغزو  ويطرب  ي�صرب  العرب،  اأحياء  في  اأ�صحابه  مع  ينتقل  ثم جعل  �صنين، 
قولته  فقال  لل�صراب  جال�س  وهو  ذلك  فبلغه  فقتلوه،  اأبيه  على  اأ�صد  بنو  ثار  اأن  اإلى 
بادية  والي  الغ�صاني  �صمر  اأبي  بن  الحارث  ق�صد  اأمر،  وغدا  خمر  اليوم  الم�صهورة 
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ال�صام لكي ي�صتعين بالروم على الفر�س ف�صيره الحارث اإلى قي�صر الروم يو�صتينيان�س 
كان  ولما  اإليها،  فرحل  فل�صطين،  اإمارة  وله  ثم  وماطله  فوعده  الق�صطنطينية  في 

باأنقرة ظهرت في ج�صمه قروح، فاأقام فيها اإلى اأن مات.
)3( محمد عابد الجابري: التراث وم�صكل المنهج ، مجلة الم�صتقبل العربي ، مركز درا�صات 

الوحدة العربية، لبنان، عدد  38  جانفي 1986، �س 3.
)4( عبد العزيز المقالح: من البيت اإلى الق�صيدة، دار الآداب، بيروت، ط 1، 1983 �س251.
)5( وهب رومية: �صعرنا القديم والنقد الجديد، �صل�صلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 207، 

1996، �س 21.

 ،2010 1، �صنة  )6( محمد القا�صي: معجم ال�صرديات، دار محمد علي للن�صر، تون�س، ط 
�س249.

والتوزيع،  للن�صر  موفم  الواقعي،  الروائي  الخطاب  في  اللغة  وظيفة  بدري:  عثمان   )7(
الجزائر، 2000، �س 139.

الدار  العربي،  الثقافي  المركز  الأدبي،  الناقد  دليل  البازعي:  و�صعد  الرويلي  ميجان   )8(
البي�صاء، المغرب، ط 3، �صنة 2002، �س 174.

الكتاب  اتحاد  من�صورات  ال�صيماءوي،  العربي  النقد  بوخاتم: م�صطلحات  )9( مولي على 
العرب، دم�صق، �صنة 2005، �س 248.

�صاكر،  الأول، تحقيق، محمود  ،الجزء  ال�صعراء  الجمحي: طبقات فحول  ابن �صالم   )10(
مطبعة المدني، القاهرة ، �صنة 1974، �س 55.

)11( محمد القا�صي: معجم ال�صرديات، �س 347.
)12( جيرالد بران�س: الم�صطلح ال�صردي، ترجمة: عابد خزندار، المجل�س الأعلى للثقافة، 

م�صر، ط 1، �صنة 2003، �س 83.
 ،2 )13( امروؤ القي�س: الديوان، �صرح، عبدالرحمن الم�صطاوي ،دار المعرفة، لبنان، ط 

�صنة 2004.
)14( المرجع نف�صه، �س 21.
)15( المرجع نف�صه، �س 80.

)16( الغبيط: �صرب من الرحال، وقيل بل �صرب من الهوادج.
)17( عبدالقادر �صر�صار : تحليل الخطاب الأدبي وق�صايا الن�س، من�صورات اتحاد الكتاب 

العرب، دم�صق، �صنة 2006، �س 63.
الحكائي  للموروث  ال�صردية  البنية  في  )بحث  العربية  ال�صردية  اإبراهيم:  عبداهلل   )18(
العربي (، الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بيروت، ط 3، �صنة 2000م، �س  20.
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)19( المرجع نف�صه، �س 91.
)20( جيرالد بران�س: الم�صطلح ال�صردي، �س 83.

الثقافة،  لق�صور  العامة  الهيئة  ال�صعري،  الن�س  في  ال�صردية  البنية  زيدان:  محمد   )21(
م�صر، 2004، �س 15.

)22( الفرانق: الأ�صد
)23( محمد زيدان :البنية ال�صردية في الن�س ال�صعري، �س 50.

)24( الجندل: هو ال�صخرة، والجمع جنادل.
)25( البطل الأ�صطوري اأو البطل الموؤله الذي يحاول بما لديه من �صفات اإلهية اأن ي�صل اإلى 

م�صاف الآلهة، ولكن �صفاته الإن�صانية دائمًا ت�صده اإلى العالم الأر�صي.
الق�صة  اأدركتها  التي  للحظة  �صابق  لحدث  لحق  �صرد  هو   :Analepse ال�صترجاع   )26(
وت�صكل كل مفارقة زمنية �صواء اتخذت �صكل ارتداد اأو ا�صتباق م�صتوى زمنيًا فرعيًا 

بالن�صبة اإلى  ال�صياق الذي تندرج فيه.
)27( ال�صتباق Prolepse: يتمثل في �صرد حدث لحق اأو ذكره مقدمًا، ونجد عند جيرار 
الزمني  المجال  الزمنية من  المفارقة  اعتمادا على موقع  جنيت ت�صنيفا لال�صتباق 

للق�صة البتدائية اأي مجموع ال�صياق الذي يتفرع عنه الرتداد اأو ال�صتباق.
حينما  جلجل(  دارة  )يوم  هو  المعلقة  نظم  على  الباعث  اأن  الباحثين  بع�س  يرى   )28(
التقى امروؤ القي�س بابنة عمه �صرحبيل )عنيزة( عند غدير كانت هي و�صويحباتها 
ومنع  لهن  ثيابهن، ظهر  كامل  وقد خلعن  راآهن  فلما  يترب�س  وكان  فيه،  ي�صتحممن 
يحل  اأن  الم�صاء  اأو�صك  اأمامه.وعندما  يخرجن  اأَن  اإليهن  وطلب  مالب�صهن  عنهن 
اأبت الخروج، ولكنها ا�صطرت اأخيرًا لمجاراته  ا�صطررن لذلك ما عدا عنيزة فقد 
في طلبه. وما كان من امرئ القي�س اإّل اأن عقر لهن ناقته ورحن يمرحن وهن ي�صوين 
اللحم ، وهن �صعيدات فرحات. وعلى اأثر ذلك نظم مطولته فو�صف الحادث واأ�صاف 

اإليه �صتى الذكريات مما جرى له قبل مقتل والده.
العرب  الكتاب  اتحاد  ال�صعري،من�صورات  الن�س  وتر  على  :عزف  الطالب  عبد  عمر   )29(

دم�صق، �صنة 2000، �س 19.
)30( عبد الملك مرتا�س:نظرية الرواية، �صل�صلة عالم المعرفة، الكويت، عدد، 240، �صنة 

1998، �س 102.

زمنية  مقولة  هي  التي  ال�صرعة  مبحث  في  وقفة  م�صطلح  Pause:ا�صتخدم  الوقفة   )31(
تحيل على التغيرات التي تطراأ على ن�صق ال�صرد واإيقاعه ، وقد اأف�صت مراوحة حركة 
ال�صرد في التقاليد الق�ص�صية بين الإ�صراع والإبطاء.وي�صير الم�صطلح اإلى موا�صع 

في الق�صة يتوقف فيها ال�صرد ليف�صح المجال للو�صف اأو التعليق اأو التاأمل.
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)32( الم�صهد Scène: يطلق على موا�صع الق�س المف�صل الذي قد ينطوي على الو�صف اأو 
الحوار في مقابل ال�صرد المجمل الذي قد يخت�صر الأحداث غير الهامة في الق�صة.

)33( امروؤ القي�س: الديوان، �س 147.
)34( الم�صانع:القرى المح�صنة والمباني ال�صخمة.ذو ريا�س:اأحد ملوك اليمن.

)35( ختور : مخادع.
)36( طحطح: دوخ . الرعال: جمع رعيل وهي الجماعة من الإبل .

)37( مال: مالك، مرخم.
)38( ال�صعالي:جمع �صعالة وهي اأنثى الغول.
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�شعرية التنا�ص

يف مرثية ابن الرومي للب�شرة

حممد عبدالب�سري م�سالتي)*(

تنا�صية/ �أ�صلوبية  فنية  قر�ءة  حول  �لدر��صة  هذه  مد�ر  يقع 
)Intertextuality(  لن�ص �صعري البن �لرومـي، قيل في نكبة �لب�صرة، 
ولكن �لروؤى �لتي تحكم هذه �لقر�ءة جديدة وطازجة ومهمة، م�صغولة 
للن�ص.  �لعميقة  و�لبنية  �لمحتوى  وبقر�ءة  �الأ�صلوبي،  �لتحليل  بمبد�أ 
وتتعمق  قر�ءة هذ� �لن�ص في �لبحث عن �لمالمح �الأ�صلوبية و�لخ�صائ�ص 
�لجمالية �لتي تميز �لن�ص �ل�صعـري؛ و�لدر��صـة بذلك بحث فني، تحليلي 
تفاعل )�لخطاب( مع )�لمنهـج(  تمثل  بذلك  �لق�صيدة. وهي  لغة  في 
لتوليد �لجديد �لمرتقب ، ويمثل �لبحث خطوة هامة للتخلي عن نظرة 
�لقر�ءة �لتاريخية �لمح�صة لتر�ثنا �ل�صعري، ويقودنا �إلى قر�ءة جمالية، 
باآخر في  �أو  �ل�صابقة، عّلها ت�صاهم ب�صكل  لبنة �لدر��صات  �إلى  تن�صاف 
�صمان تح�صيل مقاربـة علميـة �صاملة للق�صيدة، وعلى هذ� �لنحو يمكن 

ل تاريخ �الأدب �إلى در��صــة حـية خ�صبـة �أن ُيحَوّ
فـــاتحـــة الكــــالم: »الكلمات كنوز واإنفاقها النطق بها«

 وجـدت �لقر�ءة �لعربية �لحديثة في �ل�صعر �لعبا�صي عبر م�صارها 
�لمعرفيـة،  وروؤ�ها  �الإجر�ئية،  �أدو�تها  لتطبيق  خ�صـبًا  ميد�نًا  �لطويل 

)*(  أستاذ مساعد بقسم اللغة واألدب العربي جامعة فرحات عباس - الجزائر.
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�الأ�صالـة  خ�صو�صية  من  لـه  متـفرد،  ز  متميِّ نـ�ص  �لعبا�صي  فال�صـعر 
و�لتفرد �لق�صط �لـو�فر. وهذ� ما جعلـه ن�صًا ال يرف�ص �أي قر�ءة تحاول 
�أن ت�صتنطق جو�نبه، ومن ثم فاإّن �لن�ّص �ل�صعري �لعبا�صي ن�صٌّ متمنع 
د�ئمًا، وتلك خا�صّية �لُنّ�صو�ص �الإبد�عية �لر�قيـة ذ�ت �لبعد �الإن�صاني.

و�لع�صر �لعبا�صي هو �لع�صر �لذهبـي لل�صعر �لعربي ، فـفيه �زدهـرت 
على  و�نفتحت  ة،  عـَدّ تيار�ت  �إلى  وت�صعـبت  وتبلورت،  �ل�صعرية  �لـحركة 
�آفـاق معرفية، وحقول علمية �صَتّى ، وال جد�ل في �أنَّ �لظـروف �ل�صيا�صية 
بـروز  في  �الأثـر  لها عميق  كان   �لع�صر  يعي�صها  كان  �لتي  و�الجتماعية 
لذلك  �ل�صعرية  �لحركة  يمـيز  فما  جديدة؛  �أدبية  وخطابات  �أ�صكال 
�لفنية  �صفته  �إلى  تن�صاف  تاريخـية  وثيقة  �أ�صحى  �ل�صعر  �أَنّ  �لع�صر 
كان طبيعيًا ماد�م  بل  �عتباطيًا  يكن  لم  �لتجدد  �أّن هذ�  �إاّل  �لجمالية، 
جديدة،  دنيا  �ل�صابقة،  دنياه  غير  دنيا  على  �أطل  �لعربي  �لمجتمع  �أن 
حملت معها فتنًا، وحروبًا �أهلية، وقد كان لل�صعر�ء ح�صورهم، ودورهم، 
طليعـة  وفي  تاريخيًا.  وموثقة  م�صهودة،  مو�قف  منـهم  لعـدد  كـان  بل 
�أذكت نكبات،  هذه �لخطابات �ل�صعرية، نجد �صعر رثاء �لمدن، بحيث 

وم�صائب ذلك �لع�صر مو�هب �ل�صعر�ء وعمقت تجاربهم �ل�صعرية.
وفـق هذ� �لطرح تولد �ن�صغالنا �لعميق ورغبتـنا �لملحة في معالجة 
�لع�صور جانبًا هامًا  �لذي �صور عبر  �لعربي  �ل�صعري  تر�ثنا  جـزء من 
لمقاربة ق�صيدة  ت�صعى  بذلك  و�لدر��صة  �الإن�صانية؛  �لحياة  من جو�نب 
�لتي تحكم  �لروؤى  �بن �لرومي في رثاء �لب�صرة مقاربة تنا�صية ولكن 
)�لخطاب(  بتفاعل  م�صغولة  ومهمة،  وطازجة  جديدة  �لقر�ءة  هذه 
�لنظريـة،  �لمعطيات  بع�ص  �إلى  ن�صير  �أن  ويمكن  )�لمنهـج(...  مع 
و�لمالحظات �لمتو��صعة ، �لتي تـ�صكل تمهيدً� لتحليـل ظاهرة �لتنا�ص 

في ق�صيدة �بـن �لرومي.
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1* الـتنا�ص من المفهوم اإلى الإجـراء:
�الأدب،  فـي  �لم�صتحدثـة  �لم�صطلحات  من  م�صطلح  �لتنا�ص 
و�لنقد، ويعود �لم�صطلح لغويًا �إلى مادة )ن�ص�ص(، حيث تنتمي جميع 
��صتقاقاتها �إلى حقل داللي و�حد ففي �لقامو�ص �لمحيط للفيروز�آبادي: 
»)تنا�ص( �لقوم«، عند �جتماعهم«)1(، ويالحظ �حتو�ء مادة )تنا�ص( 
معها،  يتقاطع  تقابلـه،  �أَُخـر  و�أطر�ف  طرف،  بين  )�لمفاعلة(  على 
�لتنا�ص  مفهوم  عن  �أما   �الأحيان.  بع�ص  في  هي  تتمايز  �أو   ، ويتمايز 
��صطالحًا فـهو في روؤيـة �لبـاحث عبد�هلل �لغذ�مي م�صطلـح �صيميولوجي 
�لمتد�خلة(  )بالن�صـو�ص  ت�صميته  ويف�صل  تفكيكي؛  �أو  )وت�صريحي(، 
�أنـه  ذلك  من  و�الأهم   ،)  Intertextuality( �لغربي  للم�صطلح  ترجمة 
ي�صوق تعريف »�صولز« لـه، �لـذي يوؤكد به روؤيتين: �إحد�هما منهجية تتعلق 
باأن �لتنا�ص م�صطلح �صيميولوجي )كما �أنه في روؤية �لغذ�مي عالوة على 
ذلك ت�صريحي( ، و�الأخرى �أّن �لتنا�ص يتم بوعي، وبغير وعي، وفي هـذ� 
�ل�صيميولوجيون  بـه  �أخذ  �لمتد�خلة ��صطالح  »�لن�صو�ص  �صـولـز:  يقول 
معاني  يحمل  ��صطالح  وهو  وريفاتير،  وكري�صتيفا  وجينيت  بارت،  مثل 
�أن  �لعام فيه هو  وثيقة �لخ�صو�صية، تختـلـف بين ناقد و�آخر، و�لمبد�أ 
�لن�صو�ص ت�صير �إلى ن�صو�ص �أخرى، مثلما �أن �الإ�صار�ت )Signsٍ( ت�صير 
�إلى �الأ�صياء �لمعنية مبا�صرة، و�لفنان يكتب  �أخرى ولي�ص  �إ�صار�ت  �إلى 
�أ�صالفـه في تحويل �لطبيعة  و�إنما من و�صائل  وير�صم، ال من �لطبيعة، 
�إلى د�خل ن�ص  يت�صرب  �لمتد�خل هو: ن�ص  �لن�ص  فاإّن  لذ�  �إلى ن�ص؛ 
�آخر، ليج�صد �لمدلوالت، �صو�ء وعى �لكاتب بذلك �أم لم يِع«)2(.  و�لن�ص 
ح�صب  محمد مفتاح: »ف�صيف�صاء من ن�صو�ص �أخرى �أدمجت فيه بتقنيات 
ثوبًا  ويمنحه  �ل�صعر،  مع  يتعاي�ص  فالتنا�ّص  �لعموم  وعلى  مختلفة«)3(، 
جديدً�، وينّمي فاعليته �لتو��صلية، وهذ� ما �أ�صار �إليه �لباحث عبد�هلل 



شعرية التناص في مرثية ابن الرومي للبصرة

20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

210

جـــــذور

�لغذ�مي بـقولـه: »وعلى ذلك فاإن �لن�ّص يقوم كر�بطة ثقافية، ينبثق من 
بينه،  �لن�صو�ص، و�لعالقة  �لن�صو�ص، ويت�صّمن، ما ال يح�صى من  كّل 
وبيـن �لقارئ هي عالقة وجـود؛ الأَنّ تف�صـير �لقارئ للن�ّص هو ما يمنح 

�لن�ّص خا�صيته �لفّنّيـة« )4(.
وتاأ�صي�صًا على ما�صبق فـاإّن » فهمـنا، و��صتيعابنا للن�ص �لذي نو�جهه 
يتوقف في كثير من �الأحيان على قدرتنا على �لتعرف على �لن�ص �لذي 
�أز�حـه، �أو �لذي حل محله. لي�ص فقط الأن جدلية �لن�ص »�لحال«، و�لن�ص 
»�لمز�ح« جزء ال يتجز�أ من  تكوين �لن�ص نف�صه، ولكن �أي�صًا الأن فاعلية 
�لجدلية تعود �إلى ما قبل تخلق �أجنة �لن�ص �الأولى، وتترك تر�صباتها في 
�صتى طبقات �لن�ص �صو�ء، �أوعى �لن�ص ذلك، �أم لم يعه)5(. وللتنا�ّص 
عن  �لك�صف  في  خا�صة  �أهمية  �لق�صيدة  هـذه  في   - �صاعرنا  عند   -
�لحا�صر  �ل�صعري  �لن�ّص  تربط  �لتي  �لعالقات  وك�صف  �لعميقة،  �لبنية 
قـّوة  توجيه  �إلى  �ل�صعرّي،  �لخطاب  يعمـد  وهنا  �لغائبة،  بالن�صو�ص 
�إلى ��صتح�صار �لن�ّص �لغائب من خالل  �صاغطة، خفّية تدفع �لمتلقي 
بع�ص �الإ�صار�ت، و�لت�صمينات لبع�ص �لمفرد�ت، و�لتر�كيب، وعلى هذ� 
�لبنية  في  �لمختلفـة  و�أ�صـكالـه  �لتنا�ص  تجليات  هنا  �صنتناول  �الأ�صا�ص 
و�لخلفيـة  تكوينـه،  في  �صاهمـت  �لتي  و�لعو�مل  للق�صيدة،  �لتركيبيـة 
في  �لثقافيـة  �لخلفيـة  هذه  م�صاهمـة  ومدى  عنها،  نتج  �لتي  �لثقافيـة 

�إ�صفـاء دالالت و��صعـة على ن�صنـا.  
1* الـتنا�ص من المفهوم اإلى الإجـراء:

اأ - التنا�ص القراآني )القتبا�ص(:  /2

�لتنا�ص �لقر�آني هو �قتبا�ص عند �لقدمـاء »وهو �أْن ُيـ�صّمن �لمتكلم 
�صكل  وقـد  تعالى.....«)6(؛  �هلل  كتاب  من  �آية  �أو  �آية،  من  كلمـة  كالمـه 
�لع�صور،  مختلف  في  �ل�صعر�ء  لقر�ئح  ثريًا  منبعًا  �لكريم  �لقر�آن 
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�الإ�صالمية  و�لت�صريعات  �الأحكام،  من  و��صتفادو�  مبا�صرة،  بـه  فتاأثرو� 
�الإ�صالمية  �لكريم، و�الأحكام  بالقر�آن  �لتاأثر  �أّن  �لم�صتنبطة منه، غيـر 
�صاعر  بين  �لو�حد  �لع�صر  في  ويختلف  �لع�صور،  بتباين  يتباين  عامـة 
�لمختلفـة  و�أغر��صه  �ل�صعر،  مو�صوعات  بتباين  يتباين  كما  و�صاعـر، 
من  �أ�صا�صي  م�صدر  �إلى  يحيل  �إنما  �ل�صعر�ء  تدين  �إلى  يحيل  »ال  وهـو 
م�صادر ثقافتـهم، وغر�ص ق�صيدتنا - رثاء �لمدن - من �أكثر �الأغر��ص 
�ل�صعرية �تكاء على �لقر�آن �لكريم، وما ت�صمنه من �أحكام، ومو�عظ، 
و�صعر  �لخال�ص،  �لديني  �ل�صعر  �صوى  ي�صاهيه في ذلك  وت�صريعات، ال 

�لزهـد �أحيـانًا«)7(.
�إّن وجوه �ال�صتفادة من �لقر�آن �لكريم، و�أحكام �ل�صرع �الإ�صالمي 
وحد�ت  من  وحـدة  تخلو  تكاد  ال  بحيث  وكثيـرة  متعددة،  ق�صيدتنا  في 
�قتبا�صًا من  �أي  �ال�صتفادة مبا�صرة -  تلك  �لن�ص من نماذج عـدة من 
�لمفاهيم  طريق  عن  �أي   - مبا�صر  غير  ب�صكل  �أو   ،- �لكريم  �لقر�آن 
عـن  متحدثا  �لعقاد  يـقول   ،- و�لت�صـريعـات  و�الأحكام،  �الإ�صالميـة، 
معجـم �بـن �لرومي: »�أما لفظـه من حيث هو �صحيح ، وخطاأ فلفظ عالم 
�أهم  �لقر�آن...«)8(، ومن  �لعربية، وال�صيما  بالنحو، مطلع على �صو�هد 

�صور �القتبا�ص في هذه �لق�صيدة نذكر قـوله:
17 - اأيَّ هوٍل راأوا بهم اأيَّ هول         ُحق منه ت�شيب راأ�ُص الغالم

يحاول �بن �لرومي في هذ� �لبيت �أْن ير�صـم �صـورة �لفزع ؛ و�أّي فزع 
عظيم، هذ� �لذي دّب في روع �أهلها، فابي�صت ل�صدتـه روؤو�ص �لغلمان، 
َيْجَعُل  َيْوًما  َكَفْرُتْم  اإِن  َتَتُّقوَن  تعـالى: {َفَكْيَف  قـولـه  �إلى  وهذ� يحيلنا 

اْلِوْلَداَن �ِشيًبا})8(. 
�صيوفهم  �لزنوج  �مت�صق  حيث  �لفتنـة؛  هـول  مبينًا  �أي�صًا  ويقول 
عالنية مـما �أرعب �لن�صاء، فاأ�صقطت �لحو�مل منهن قبل �أن يحين موعد 

�الإنجاب:
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ام 15 - طلعوا بالمهندات ِجهًرا فاألقت      حملها الحامالت قبل التمَّ

َعٍة  ويحيل هذ� �لبيت �إلى قـولـه تعالى: {َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكُلّ ُمْر�شِ
ُع ُكُلّ َذاِت َحْمٍل َحْملََها َوَتَرى الَنّا�َص �ُشَكاَرى َوَما ُهم  ا اأَْر�َشَعْت َوَت�شَ َعَمّ
�لـرومـي  البن  �آخر  بيت  وفي  �َشِديٌد})10(.   ِ الَلّ َعَذاَب  َوَلِكَنّ  ِب�ُشَكاَرى 

يقول فيـه:
ــــه األــــُف عــــام 27 - �شّبحوُهْم فكابَد القوُم منهم         طـــول يــــوم كاأنَّ

�لتي  �ل�صورة  في  �لنف�صي  �لو�صع  ترجمة  �لبيت  هذ�  في  تتجلى 
�لتي عا�صها  و�لخوف  و�ال�صطر�ب  �لقلق  للحظات  �لرومي  �بن  ر�صمها 
�لب�صريون في يوم محنتهم على يد �لزنج ، و�لتي يلتفت فيها �إلى قولـه 
تعـالى: {َوَي�ْشَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلن ُيْخِلَف الَل َوْعَدُه َواإَِنّ َيْوًما ِعنَد 

وَن})11(.  ا َتُعُدّ َمّ َرِبَّك َكاأَْلِف �َشَنٍة ِمّ
�الأخيرة  وحد�ت  �الأربع  في  ها  �أ�صَدّ على  ية  �لتنا�صّ �لداللـة  وتتبلور 
و�لتر�كيب من  �لمفرد�ت  على  �ل�صاعر  نتيجة العتماد   ، من ق�صيدتنا 
ناحية ، و��صتدعائه ل�صل�صلة من �الآيات �لقر�آنيـة ، ذ�ت �الأبعاد �الإن�صانية 
بمجموعة  �ل�صعرية  �لدفقة  تكثر  وهنا  ثانية.  ناحية  من  �لمتعّددة 
ل�صحن  �لقر�آني ح�صورً� جماعيًا،  �لخطاب  فيها ح�صور  يتّم  ات؛  تنا�صّ
مظاهر  و�صـف  في  يقول  و�الإيحاء،  �لقد��صة  من  هائل  بكّم  �لعبارة 

�لح�صـارة بالبـ�صرة:  
42 - اأين فلّك فيها وفلك اإلْيها         من�شاآٌت في البْحر كالأعالم

وفي �لقر�آن �لكريم: {َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمن�َشاآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْلأَْعاَلِم})12(، 
وهكـذ� نـالحظ �أّن �ل�صاعر قد ��صتقى قافيته، باإيقاعها وداللتها من �صورة 
عـن  م�صتفهمًا   - �أي�صـًا   - ويقـول  »�الأعـالم«.  د�لـة  خالل  من  �لرحمن 
�لتبرير، �لـذي يقدمـه، و�أهلـه حيـن يناديهـم �هلل يوم �لح�صـاب على مر�أى، 

وم�صهـد من �لنا�ص: 
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60 - اأيُّ عذٍر لنا واأيُّ جواب                حين ُندعى على روؤو�ص الأنام؟!

وهذ� يحيلنا �إلى قـولـه تعـالى: {َهَذا َيْوُم َل َينِطُقوَن  َوَل ُيوؤَْذُن َلُهْم 
َفَيْعَتِذُروَن})13(.

�هلل  يحا�صب  عندما  �لرومي  �بن  يت�صورها  �لتي  �لمحاكمة  وفي 
عما  ملته  �أبناء  و�صلم(  عليه  �هلل  )�صلى  �لنبي  ي�صاأل  وعندما  عباده، 
فعلوه لمنكوبي �لب�صرة �إحالـة �إلى �لمعاني �الإ�صالمية و��صحة �لداللـة، 

و�الأبعـاد، �إّنـهم م�صوؤولـون )الأن �الأديـان كاالأرحام(:

وفكرة هـذه �لمحاكمة �ُصبق �إليها �بـن �لرومي، تقول �بنة عقيـل �بن 
�أبي طالـب بعـد مقتل �لحـ�صيـن: 

�لقر�آني  �لتنا�صي  �ال�صتدعاء  �أّن  نلحـظ  تقـدم  ما  على  وتاأ�صي�صًا 
�لخفاء،  ال  �لتجلي  في حيز  �أغلبه  د�ر  �لق�صيدة  هذه  في  )�القتبا�ص( 
�لم�صمون،  �إلى  �صبيال  �الآيات  مع  كان  �لرومي  �بن  تنا�ص  �أن  بمعنى 
فتمثٌّـل �ل�صاعر �لن�ص  �لقر�آني د�اًل  �صيميولوجيًا ، و�أ�صلوبيًا مقنعًا ِلَما 
�إلى  تاريخي،  ديني/  �ل�صعري من  �أن يطرحه في تحوالت خطابه  �أر�د 
�أنـه  »على  بدوي:  عبده  �لباحث  يقول  �أخالقي،  �جتماعي/  �صيا�صي/ 
كثيـفـة«)15(،  دينية  �صور�  ي�صتخدم  �لجـانب  هذ�  في  �أّنـه  يـالحظ  ممـا 
ومـن هنا تتبدى لنا �أولى مظاهر وعي �بن �لرومي بـما يمكن �أن �أ�صميه 
«، وفق �لتنا�ص �لقر�آني �لفـاعـل؛ �ِتّ�صاقًا مع بو�عث  »�لتجريب �الإيقاعَيّ

وهـــــــــــــُم عــــــنــــــد حـــــــاكـــــــم الــــــُحــــــّكــــــام
حـــيـــن ُنــــدعــــى عـــلـــى روؤو�ــــــــص الأنــــــام
والإكـــــــــــــــــــــــــــرام؟ الــــــــــجــــــــــالل  ذي 
عــنــهــُم - ويــحــكــم - قـــعـــوَد الــلَّــئــام؟

ـــِم؟ مــــاذا فــعــلـــــتــم واأنـــتـــــــم اآخــــر الأمــــ
ّرجوا بدِم )14( منهم اأ�شارى وقتلى �شُ

59 - واحيائي منهم اإذا ما اْلتقينا

جـــواب واأيُّ  لــنــا  عــــذٍر  اأيُّ   -  60

61 - يا عبادي: اأما غ�شبتم لوجْهي

وَقعدتم اإخوانكم  اأخذلتم   -  62

الــنــبــّي لكـم  قـــال  اإن  تــقــولــون  مـــــاذا 
مفتـقـدي  بــعـــــد  وبــاأهــلـــــي  بــعــتــرتــي 
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بتد�عيات  يتد�خل  ديني  خطاب  من  تحوُّالٍت  وفق  و�إبد�عَيّة؛  نف�صَيّة 
 ، و�جتماعي   ، �صيا�صي  على خطاب  �ل�صاعر  ي�صقطه  حو�ر  في  متباينة 
تلعب فيه �للغـة �أ�صو�تًا، و�إيقاعًا دور �لبطولة، في منظومة �لتنا�ص؛ �لتي 

تحملـه هذه �لخطـابات �لمتباينة. 
ونح�ص ونحن نقر�أ هذه �لق�صيدة �أّن �بن �لرومي كان يدرك �أهمية 
هذه �الآلـة �لبالغية في �الإخبار، و�لتبليغ، و�الإقناع، و�لتاأثير، لذلك جاء 
�صعره يعبق لذة، لتوفيقه في ��صتخد�م �الآيات �لقر�آنيـة، وح�صن ��صتعمالها 
في مو��صعها. ويتلقف �صاعرنا ما ي�صمه �لخطاب �لديني لغـًة ، و�إيقاعًا 
م�صجوعًا جاء تعبيرً� عن م�صامين، وم�صاهد �أُخرويـة، لي�صقطها - عبـر 
باأبنائها،  �لمنكوبـة  �أمتـه  و�قع  علـى   - �ال�صت�صر�خي  �لبكـائي  خطابـه 

اًل خطاَبيـًْة وفـق �لتركيب �ل�صوتي للقر�آن �لكريم؛ يقول: م�صَكّ
غـــام 75 - اْنفروا اأيها الكراُم خفافاً            وثقاًل اإلى اْلعبيــد الطَّ

�لمناخ  من  قادم  »فهو  �لبيت:  هذ�  على  معلقا  بدوي  عبده  يقول 
حـرك  �لذي  وهـو   - �ل�صابقة  بالوحدة  �لمتعلق   - بنا  مّر  �لذي  �لديني 
تعـالى:  قـول �هلل  �إلى  ينظـر  �أن  �لطبيعـي  كان من  ولهذ�  �لم�صاعر،  بـه 
الّلِ  �َشِبيِل  ِفي  َواأَنُف�ِشُكْم  ِباأَْمَواِلُكْم  َوَجاِهُدواْ  َوِثَقاًل  ِخَفاًفا  {اْنِفُرواْ 
ت�صتثـير  كما يالحظ  و�الأبيات  َتْعلَُموَن})16(،  ُكنُتْم  اإِن  ُكْم  َلّ َخْيٌر  َذِلُكْم 
�لحمـا�ص �لديـني لـدى �لم�صلمـين«)17(. ومن �صور �لت�صاجر �لقر�آني في 

ق�صيدتـنا؛ قولـه حا�صًا على جهاد �صاحب �لزنج، و�أن�صاره يقول:
وا عيونـــهـــم بانتقـــــام ٍر            فاأقـــــرُّ وا العيوَن منهم بن�شْ 79 - لم تقرُّ

ا  َفاإَِمّ َعْيًنا  ي  َوَقِرّ َوا�ْشَرِبي  {َفُكِلي  تعالى:  قولـه  على  يرتكز  �إنه 
اأَُكِلَّم  َفلَْن  ْوًما  �شَ ْحَمِن  ِللَرّ َنَذْرُت  اإِِنّي  َفُقوِلي  اأََحًدا  اْلَب�َشِر  ِمَن  َتَرِيَنّ 

اْلَيْوَم اإِن�ِشيًّا})18(.
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ويرمي �بن �لرومي في �آخر بيت من �لق�صيدة  �إلى �أن يكون  �لكفاح 
بد�يـة، وفاتحة �لطريق، و�أن تكون �لثورة هي �لخيار �الأمثل �لذي يمثل 
طريق �لعودة؛ لذ� نجده ي�صتاأن�ص با�صتخد�م �الأ�صلوب �لقر�آني في بناء 
�لقفل/�لبيت �الأخير من �لق�صيدة مع �لتغيير في مفرد�ته بما يتو�فق 

ومدلول ن�صه، يقول:
وام 86 - فا�ْشتروا الباقياِت باْلَعر�ص الأْد       نى وبيعوا انقطاَعه بالدَّ

معنى    �لمت�صمنـة  �لقر�آنـية  �الآيات  عـديد  �إلى  �لبيت  هذ�  ويحيلنا 
�لجهاد �لديني، و�الإقبال علي �الآخرة، منها قولـه تعـالى: {َيا َقْوِم اإِنََّما 
ْنَيا َمَتاٌع َواإِنَّ اْلآِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر})19(،  كما تتجّلى  َهِذِه اْلَحَياُة الدُّ
في ق�صيدتنا فاعلية �المت�صا�ص �ل�صعرّي لبع�ص �لتر�كيب، و�لمفرد�ت 
من  نوعًا  �أك�صبها  ا  مَمّ جديدة،  ب�صياغة  �لرومي  �بن  وّظفها  �لقر�آنية، 
�لخ�صو�صية و�لتميّز، وكاأّن �لتنا�ص - هنا - لم يعتمد �لت�صمين �لمبا�صر 
فقط �أي »�لت�صمين �للفّظي«، �أو �لوظيفّي«، و�إنما �عتمد �أي�صا على نوع 
�لقر�آنية،  و�لمفرد�ت  �لتر�كيب،  لبع�ص  �لخفّي  �أو  �لرمزّي،  �لتمّثل  من 
�أن ي�صتجلي  �إيحائية خا�صة، تمّكنه  ب�صكل يثير في نف�ص �لمتلّقي قدرة 
�لن�ّص �ل�صعرّي ، ومدى تاأثره بالن�ّص �لقر�آني، ومدى ��صتقطابه لبع�ص 
وتغني  ق�صيدته،  ف�صاء  تو�ّصع  �لتي  �لقر�آنية،  و�لوم�صات  �للمحات، 
تجربته كّلها، »و�لذي يجب �الإ�صارة �إليه �أن �لتنا�ّص بالمفرد�ت، ال يمكن 
�العتمـاد عليه في ر�صد �لمحاور وتد�خالتها في �لن�ّص �أحيانًا، �إال �إذ� 
كانـت هذه �لمفرد�ت ت�صتح�صر �صورً�«)20(، ومن �لتر�كيب ، و�لمفرد�ت 

�لتي  ��صتدعت �صورً� تنا�صية قوله:
21 - كْم اأٍخ قد راأى اأخاُه �شريعاً           َتِرَب اْلخدِّ بين �شْرعى كرام؟

َرَها  وهذ� يحيلنا �إلى قـولـه �صبحانه وتعالى في �صورة �لحاقـة: {�َشخَّ
ْرَعى َكاأَنَُّهْم  اٍم ُح�ُشوًما َفـَتَرى اْلَقـْوَم ِفيَها �شَ َعلَْيِهْم �َشْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة اأََيّ

اأَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة})21(، وفي تـنا�ص �آخر على م�صتوى �لتر�كيب يقول:
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ى بغير حق اإماماً            ل هدى الل �َشْعيه من اإمام 07 - وت�شمَّ

فالتركيب �الأول« بغير حـق »تـكرر في �لقر�آن �لكريم  في مو��صـع 
خم�صـة؛ ثالثـة منها في �صورة �آل عـمر�ن )�الآيات:21-121-181(، ومـرة 
في �صـورة �لحـج )�الآيـة 40( ، و�أخرى في �صورة �لن�صـاء )�الآيـة 155(.
في  �لكريم  �لقـر�ن  في  تكرر  و�لـذي  �هلل«  »هــدى  �لثاني  �لتركيب  �أما 
َفِبُهَداُهُم  الّلُ  َهَدى  ِذيَن  اَلّ تعالى: {اأُْوَلِئَك  قـولـه  منها  �الآيـات  عديـد 
َلّ ِذْكَرى ِلْلَعاَلِميَن})22(،  ونجد  ْن ُهَو اإِ ْجًرا اإِ ُلُكْم َعلَْيِه اأَ اْقَتِدْه ُقل َلّ اأَ�ْشاأَ
هذ� �لتركيب �أي�صًا في �الآية 143 من �صورة �لبقرة، و�الآية 36 من �صورة 
من  �هلل«  »هــدى  �لثاني  �لتركيب  في  تتفّجر  �لمفارقة  �أّن  غير  �لنحل؛ 
ين »�لقر�آنّي و�ل�صعرّي«. فال�صاعر  خالل �لمخالفة �لت�صويرية بين �لن�صّ
بنائّي  �إطار  في  ووظفه  �لفكري،  بم�صمونه  �لقر�آني  �لتركيب  ��صتدعى 
�أو �إيقاعّي مخالف تمامًا للن�ّص �لقر�آنّي، من ناحية �لم�صمون: �ل�صلب 
و�الإيجاب، �إذ وظفـه باأ�صلوب �لنفي« ال هدى �هلل....«. ومن �لمفرد�ت 
و�لتر�كيب �لمندرجة في هذ� �الإطار قولـه مكررً� د�لـة »�صالم«، في �إطار 
دعائـه على عظـام �لقتلى �لطاهرة، باأن يمن �هلل عليها �صالمًا منقطع 

�لنظير:
ـــٌد ب�شـــــــالم 74 - وعليها من المليك �شالُة            و�شـــــالٌم موؤكَّ

ُعْقَبى  َفِنْعَم  َبْرُتْم  �شَ ِبَما  َعلَْيُكم  {�َشاَلٌم  �لكريم  �لقر�آن  وفي 
اِر})23(. ومن �صور �لتنا�ص على م�صتوى �لمفرد�ت و�لتر�كيب قولـه: الدَّ

76 - اأَْبَرُموا اأمرُهم واأنتم نياٌم            �شــــوءًة �شـــــوءًة لنـــوم النيـــــام

ويحيلنـا هذ� �لبيت �إلى قوله تعالى في �صورة �لزخرف:  {اأَْم اأَْبَرُموا 
ا ُمْبِرُموَن})24( ومن باب تكري�ص �لنادر على ح�صاب �ل�صائع  َنّ َفاإِ اأَْمًرا 

��صتعماله د�لـة » �لخلد« م�صدرً� بدياًل »للخلــود«،  يقـول:
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85 - ل تطيلوا المقاَم عن جنة اْلخْلـ           ـِد فاأنتم في غير دار مَقام

ويرى �لباحث محمـد �لهادي �لطر�بل�صي �أّن �لم�صدر »خلود« �أكثـر 
لهـذ�  �لرومـي  �بن  ��صتعمال  �أما  »�لخلـد«)25(،  بــ  قيـ�ص  ما  �إذ�  �صيوعًا 

�لمـ�صدر فيمكن �أن نعـزوه �إلـى:
- حر�ص �بن �لرومي على �صالمة �لوزن )باعتبار �أن �لكلـمـة وقعت في 

بيـت مدور(.
- �حتـفـاظ �بـن �لرومـي بنف�ص من �لديـن، ذلك �أن هذ� �لم�صدر ورد 
ُة  اأَْم َجَنّ اأََذِلَك َخْيٌر  في �لقر�آن �لكريم، من خالل قولـه تعالى: {ُقْل 
يًرا})26(، »ويدخل  ِتي ُوِعَد اْلُمَتُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاء َوَم�شِ اْلُخْلِد اَلّ
يقترن  »�لخلد«   �أّن  ذلك  �لخ�صو�ص  تعميم  باب  في  �الإجر�ء  هذ� 
�لرومي  �بن  فيكون  بها«)27(،  �الخت�صا�ص  �إلى  وينزع  كثيرً�  بالجنة 
بذلك - كما �صبق و�ن �أ�صرنا ذلك - موؤثرً� لهذ� �لم�صدر الحتفاظه 

بنف�ص من �لدين.
مـن هـذ� �لمنطلـق �صكلت �ل�صيغ/ �لتر�كيب �لقر�آنية في ن�ّص �بن 
�لرومي بوؤرة دالليـة، ��صتقطبت �الإيقاع، و�لبناء في �آن، لهذ� كان تمّثل 
�لقر�آن في هذ� �لن�ّص جليًا �أمام �لقارئ. ي�صتخـل�ص مما مّر �أن ن�ص �بن 
�لرومي قد تاأثر بالجو �الإ�صالمي، ومناخه، وروحه في �لمعنى، و�للفظ 
وطريقة �لتناول معًا، فتجلت - بذلك - �لبنية �لقر�آنية في �لق�صيدة، �أو 

لنقل �إّن �لن�ص �مت�صها على �أنحاٍء مختلفة.

2/ ب - التنا�ص الداخلي:

نحن  �لتي  �لكاتب  ن�صو�ص  عالقـة  لنا  يك�صف  �لذي  �لتنـا�ص  وهو 
»قد  هوؤالء:  كان  �إذ�  وبخا�صة  معا�صريه،  بن�صو�ص  در��صتها  ب�صدد 
خلفـية  من  ن�صو�صه،  مع  �لمتنا�صة  ن�صو�صهم  �إنتاج  في  �نطلقو� 
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مهما  �الإن�صانيـة)*(،  �لتجربـة  فـ«وحـدة  �لعموم  وعلى  م�صتركـة«)28(، 
�ختلفت ز�وية �لنظر �إليها توؤدي حتمًا �إلى وحدة بع�ص �الأفكار، وت�صابه 
تلك  تتناول  �لتي  و�لتعابير  �لتر�كيب،  بع�ص  وتماثل  �ل�صور،  بع�ص 

�لتجربة، وتتحدث عنها، وت�صف �آثارها«)29(.
وقــد ر�أى علـي بن �أميـة �أن �أيـام �لنكبة �لبغد�ديـة نقلت �الأطفال �إلى 

�ل�صيب، و�ل�صيخوخة ل�صّدتها، وق�صوتــها، ومر�رة لحظاتها:
 ومنــها هنـاٌت ت�شيـب الـوليـَد       ويخـذل فيـها ال�شديـق ال�شـديـُق)30( 
وهـذ� مـا ر�آه �بـن �لـرومي في �أهـو�ل دمـار �لب�صرة على يد �لزنج، 

و�صاحبهم:
17 - اأيَّ هوٍل راأوا بهم اأيَّ هول            ُحق منه ت�شيب راأ�ُص الغالم

�أفكاره،  من  و��صتفادتـه  باآخر،  �صاعر  فـ«تاأثر  هذ�  على  وتاأ�صي�صًا 
�صاعرين  وقوع  فاإَنّ  وبالمقابل  �إنكاره،  يمكن  ال  �أمر  و�صوره  وطريقته، 
على معنى و�حد، �أو �صورة م�صابهة، �أو تعبير م�صترك �أمر ال يمكن رّده 
�أيـ�صًا، خ�صو�صًا عنـدما يكتوي �ل�صاعر�ن بنير�ن تنور و�حد ويعالجان 

مو�صوعًا م�صتركًا«)31(.
وفي ق�صيدتنا تتكرر �صورة �لدعاء بال�صقيا، و�إلى جانبها ��صتفادة 
مـن �لموروث �لديني تمثلت بال�صالة على �أرو�ح �لقتلى، و�ل�صالم لهم، 

وعليهم:

و قـد تـرددت �صـورة �لدعاء بال�صقيـا في درج �لق�صائد �لتي تناولت 
نكبة �لب�صرة، كما في بائـية �ل�صـدو�صي �لـذي بكى، و��صتبكى فـي نكبة 

مدينة �لبـ�صرة:

الغمام ــْوَب  �ــشَ ال�شماُء  و�َشَقْتها 
ـــــــــــٌد بــــ�ــــشــــالم و�ــــــــــشــــــــــالٌم مـــــــــــوؤكَّ

73 - باأبـــي تلكـــم العظـــاُم عظامـــاً

74 - وعليهـــا من المليك �شـــالٌة
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كنا  و�إن  �الأطالل-  على  �لوقـوف  �أي�صا  �لد�خليـة  �لتنا�صات  ومن 
�صنفرد له حيز� �آخر-  يـقـول:

بن  خالد  بن  يحيى  �ل�صاعر  عند  �لرومي  �بن  �صنيع  مثل  ونجد 
�أمام �صورة �ل�صمت �لمعبرة عن  مـرو�ن �لذي وقف في نكبة �لب�صرة 

و�صع �لمدينـة�لمنكوبة، يـقـول )33(:

كما نلحظ �أّن تكر�ر �صيغـة »�لخائـن �للعيـن« ال تقف في �إطـار �لن�ص 
كانت  »�لنبرة  هـذه  �أّن  حيث  �لرومي  �بن  بيئـة  �إلى  تتعـد�ه  بل  فح�صب 
�صائعة عند �لكتاب �لذين كتبو� عن �صاحب �لزنـج؛ وزعيم �لفتنة«)35(، 

يقول �بن �لرومي:

وفي �لفتنة نف�صها �أي�صًا - �أي نكبة �لب�صرة - يـمزج �لمهلبي تعري�صه 
بقائد �لزنج بتهديده لـه، ومحاججته �إياه، وقد �دعى �النت�صاب �إلى �آل �لنبي 

- �صلى �هلل عليه و�صلم - من خالل �دعائه �النت�صاب للبيت �لعلوي يقول:

ـــــراء تــعــريــَج مــــْدَنــــٍف ذي �ــشــقــام
ــــــكــــــالم ــــــاْل ــــــهــــــا ب ـــــــــوؤاٍل ل لـــــــــ�ـــــــــش

اإْقــــــــــــــدام ـــــــــمـــــــــا  اأيَّ الل  ــــــى  وعــــــل
�ــــشــــركــــاُء الــــلَّــــعــــيــــِن فـــــي الآثـــــــام

فــــالزال مــنــهــاًل بــجــرعــائــك الــقــطــُر
وهل عادت الدنيا وهل رجع ال�شفُر؟
�شطُر �شاكنها  اأعـــالم  مــن  يــبــَق  ولــم 
و�شاقت بي الدنيا واأ�شلمني ال�شبُر)34(

وجـودي عليـهـم يا �شماُء و�شـوبي
كئيِب كَلّ  الدهـَر  واأبكـي  �شاأبكــي 
ذيـوَل البـِلى مـن �شماأٍلٍ وجنوِب )32(

هـ جا �شـــاحبيَّ بالب�شـــرة الزَّ 39 - عرَّ

لدْيـــه جـــواَب  فا�شـــاألُه ول   -  40

اللعيـــُن عليهـــا الخائـــُن  اأقـــدم   -  06

82 - اإن قعدتْم عن اللَّعين فاأنتم

اأَِبــــن لــي جــوابــاً اأيــهــا الــمــنــزل القفر
اأيــن تحملوا؟ الجيران  لي عن  اأبــن 
وكــيــف تجيب الــــدار بــعــد درو�ــشــهــا؟
مـــــنـــــازل اأبـــــكـــــانـــــي مــــغــــانــــي اأهـــلـــهـــا

فيا اأر�َشهم اأَخلَوك فابكي عليِهُم
اإذا الـدمُع لم ُي�شعـد كئيـباً  فاإنني
عـلى ِدَمٍن جـّرت بهـا الريح بعـدنا
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ويقول �بن �لمعتز - بعد �أن عّدد �أ�صماء �لمتمردين �لخارجين على 
و�صاحـب  �لمعت�صـد،  مـن  كـان  مـا  مبينًا    - وطاعتها  �لخالفة  �صلطة 

�لزنـج:
فــلم يــزل بالعـلـوي الخـائـِن        المــهلك الُمخـْتِرب للـمـدائِن)37(

ويقول �أحدهم:
ّـِب ول الحـاذِق)38( ِ اأيــن نجــوُم الكــاذِب المـارق؟      مــا كان بـالطـ

يذكرنا  ما  �لنبي  ل�صان  على  �لرومي  �بـن  يجعلـه  �آخـر  �صـوت  وفي 
بـ»و�معت�صماه« �لتي قالتها �مر�أة �صريفـة في �الأ�صـر عند علـج من علـوج 
�لـروم فـي عموريـة، و��صتخـدمها من قبل ��صتخد�ما ذكيا �أبو تمام«)39(، 

يقول:
71 - �شرخت: »يا محمداه« فهالَّ            قاَم فيها رعاُة حّقي َمقامي

بنيـة  رو�فد  من  ر�فدً�  �الإن�صانيـة  �لتجربـة  وحـدة  �صكلت  وبذ� 
وتفاعله  تبّقى على ذوقه،  �لرومي �عتمد فيما  �بن  �أّن  �لق�صيدة. غيـر 
فيها  ي�صوغ  �لتي  �لطر�ئق  ��صتنباط  في  نف�صه  على  معواًل  �لحدث،  مع 
�أبياته. وعلى �لعموم فغر�ص رثاء �لمدن عبر محاكاة �لو�قع في �لمدن 
بين  �لت�صابـه  �أ�صلوب  �صيـوع  في  �ل�صبق  كان �صاحب  قد  نجده  �لمنكوبة 

�ل�صعر�ء)40(. 
2/ ج - التنا�ص المفتوح )التنا�ص الخارجي(:

وهـو تـد�خل �لن�صـو�ص �لتي يمتلئ بـه �لعالم ، وال يرتبط بدر��صة 
عالقات �لن�ص بن�صو�ص ع�صر معين، �أو جن�ص معين، بل هو تد�خل حر 
يتحرك فيه �لن�ص بين �لن�صو�ص بحرية تامة، محاواًل �أن يجد لنف�صه 

ـــرة اأبــ�ــشــــــــر مــن بــعـــــدهـــــا بـــــدمـــــاِر ـ
والأخيار)36( الطــيبين  مـن  ـــت 

الب�شـ دّمــر  الـذي  الخــائن  اأيــها 
اأنـــ فــمـــــا  الــنــبـــــي  جــــــــدي  تقــل  اإن 
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مكانا في هـذ� �لعـالـم«)41(، ويـمكن �أن ن�صت�صف هـذ� �لنمط من �لتنا�ص 
في عالقة ق�صيدتنا بالمعلـقـات ، وخ�صـو�صـا فيما يتعلق بمعلقة �لحارث 
�بن حلزة �لي�صكري؛ فيكفي �أن نـقـر�أ �لبيـت �ل�صـاد�ص و�ل�صبعيـن )76( 

مـن ق�صيـدتنا، وهو:
76 - اأَْبَرُموا اأمرُهم واأنتم نياٌم            �شوءًة �شوءًة لنوم النيام

حتـى يبـد�أ في مخـامرتنا ح�ص غريب باأننا قد �صمعنا هذ� من قبل، 
يقول �لحارث بن حلزة �لي�صكـري: 

اأجمعـوا اأمـرهم ع�شــاءا فلـمـا       اأ�شبحـوا اأ�شبحـت لهم �شـو�شـاء)42(
قو�فيـها  ونتلـقـى  �لق�صيـدة،  نـقـر�أ  م�صينا  ما  �إذ�  �أننا  و�لحا�صل 
�لو�حدة بعد �الأخـرى، �أخـذ هـذ� �الإح�صـا�ص يت�صـاعـف، يقـول �لبـاحث 
�الأخيرة  �لوحدة  �أي   - �لق�صم  هذ�  في  �أنـه  »ويالحظ  بدوي   عبـده 
�لممتدة من �لبيت 76 �إلى �لبيت �الأخير من �لق�صيدة - تهب عليه رياح 
من همـزية �لحارث بن حلـّزه �لي�صكـري؛ �لتي هـي مـن �لبحـر �لخفيـف 
ـين  �أو �لتماثـل بيـن �لن�صّ كذلك«)43(، وهكذ� يظهر لنا مدى �لتقارب، 
رغـم �ختـالف رويهما، �الأولى: همزية، و�لثانية ميميـة؛ �إال �أنهما تلتقيـان 

في حركة �لقافية، وحركة �لتفعيلـة �الأولى: »فاعـالتن«. 
فاإنهمـا  و�لبحـر  �لقافيـة،  في  �لق�صيـدتين  تـو��صج  على  عطفـًا 
ي�صـدر�ن عن منـهل �صعري فائـ�ص - تو�زي �لفكرة، وتناظر �لروؤيـة -؛ 
�ل�صاعر  معانـي  ينـاظـر  ما  �لحزن  معانـي  �لرومي من  �بـن  ي�صـع  حيث 
عند  دو�عيـه  �ختلفـت  و�إن   - �لي�صكـري  حلـزة  بن  �لحارث   - �الأول 
�ل�صاعريـن. غير �أّن �بن �لرومي في �لق�صم �الأخير من ق�صيدتـه - من 
�إلى �لبيت )86( -  فتـق �لمعاني، وفّرعها، وجاء بـ�صـور  �لبيت )75( 

�صعريـة جديـدة.
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�صحيح �أّن ق�صيدة �بن �لرومي �أفادت من  معلقة  �لحارث بن حلزة، 
�صيٍء مهمٍّ جدً�  نغـفل عن  ال  �أن  يجـب  ولكننا   - بـه  ن�صلم  �أمر  وهذ�   -
تاأخذ منهـا. وهـذه  لل�صابقة مثلما  �أّن �لق�صيدة �لمتاأخرة، تعطي  »وهو 
هي �لعالقـة �لت�صريحيـة �لتي تنبثق من �لمد�خلة بين �لن�صو�ص« )44(، 
�إننا ن�صتك�صف معلقـة �لحارث بن حلـزة من خـالل قر�ءتنا لق�صيـدة �بن 
�لرومي، فابن �لرومي �إذً� �صبب في ��صتح�صار �لحارث بن حلزة، وهذه 
وحدها �إ�صافـة كبيرة لها؛ الأنها تهب معلقـة �لحارث حياة جديدة ببعثها 
من �لن�صيان، وغير ذلك هناك �إ�صافات عملية عليها، فهي �متد�د لها، 
وتطور الإ�صار�تها، وبذ� تقوم بين �لق�صيدتين عالقـة تطورية مت�صابكة 
وهذه  لالأخرى،  كخلفية  تقوم  فاإحد�هما  مختلفين،  لع�صرين  وبناءة، 
تقوم كاأمامية لتلك ، فيتدخالن في ذهن �لقارئ تد�خال يوحد بينهما.

معلقـة  من  الأ�صطـار  �لرومي  �بن  ت�صمين  في  فاإّن  �لجملة  وعلى 
�الآثار  من  و�ال�صتفادة  �لتاأثر،  نماذج  من  نموذج  حلزة  بن  �لحارث 

�لممتـازة، وتلك  ظـاهرة طبيعيــة ال يخلو منها زمان، وال مكان.
كما يتبدى لنا هذ� �لنمط من �لتنا�ص - �أي �لتنا�ص �لمفتوح - في 
على  �لوقوف  وهي  �لمعلقات  خ�صائ�ص  من  بخا�صية  �لق�صيدة  تعانق 
�لفنيـة  �لطريقـة  نـ�صـه  ن�صيـج  في  �ل�صـاعـر  ��صتـدعى  حيث  �الأطالل، 
�لتي �تبعـها بع�ص �أ�صحـاب �لمعلقـات في بناء �أعمالـهـم ��ل�صعريـة، وقد 
عالج جّل �صعر�ء �لجاهلية - �إن لم نقل كلهم - في م�صتهل ق�صائدهم 
ق�صة �لد�ر �لد�ر�صـة، فو�صفـوها، وحّددو� معالمهـا، وتفّننو� في تحديد 
�لزمن  في  وجودها  على  تدّل  �لتي  مالمحها  �إلى  و�الإ�صارة  مو��صعها، 
�أثر �ل�صورة  �لما�صي، �لذي له عالقـة حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تجّلى 
�لطللية في �أ�صعار نكبة �لب�صرة �أكثر مما تجّلى في �أ�صعار نكبة بغد�د 
�الأولى، وهـذ� نـاتج عن و�صعيـة �لمدينـتين في �أثناِء نكبـتهما، وبعدهما، 
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فالب�صرة دّمرت خالل �أيام مما جعل نكبتها م�صهدً� طلليًا القتر�ب زمني 
�لبد�ية، و�لنهايـة، والأّن �ل�صعـر�ء كانو� بعيدين عنها مما جعـل �لم�صهد 
�لدمار  م�صاهد  ت�صويـر  يحاولون  وهم  �أخيلـتهم  في  حا�صـرً�  �لطلـلي 
�ل�صعر�ء  وعا�صه  �أ�صهرً�،  بغـد�د  في  �لخر�ب  زمـن  �متـّد  بينما  فيها، 
لحظـة بلحظـة، وتابـعو� �أخبـاره، و�صّجلـو� �آثـاره، ومـو�قعـه«)45(، �أما �بـن 
�لرومـي فقد جـعـل �لطلـل في مـتن �لق�صيـدة، وذلك بخـالف �لق�صائد 
�لجاهليـة �لتي كان �لطلل ياأتي في م�صتهلها؛ وذلك ر�جع في ر�أيي �إلى 
عظم �لحدث، ومر�رة �الألـم. فابن �لرومي لم يتنا�َص �أطالل �لب�صـرة، 
فاإننا نجده  �نز�ح عن طابـعها �ال�صتهاللي،  و�إن  فالق�صيدة كلها طلل؛ 
في �أبيات الحقـة يعود بنا �إلى هذه �لنغمة �لتر�ثيـة، يقول محمد حمد�ن: 
وفي  تارة،  �لمقدمات  تجاوز  في  دورً�  �ل�صعري  �لغر�ص  لعب هذ�  »وقد 
وحدة  تك�صير  في  دورً�  لعب  كما  �أخرى.  تارة  �لمعاني  بقية  مع  دمجها 
كل  على  �لنـكبوي  �لجديد  من  وهذ�  �لمعـنى.  وحـدة  ل�صـالح  �لبيت 

حال«)46(، يـقـول �بن �لـرومـي:

فال�صـاعـر كما يظهر يوظف �لطلل في متن �لنـ�ص، ويدمجه مع بقية 
�لمعاني، وقد وقف عند نماذج للتاأثير على �لقارئ، وذلك حين لجاأ �إلى 
�لتاأثير بالمديـنة ككـل، فال�صاعر هنا يـاأمر �صاحبيه بالمرور بالب�صرة، 
مرور �لمري�ص �لذي �أو�صك على �لموت ؛ وكاأّن �بن �لرومي �أر�د �أن يقول 
هذه  على  للب�صرة  روؤيتكما  فور  و�لموت  �لمر�ص،  من  �صتعانيان  �إنكما 
�لحالـة ، ثم ياأمرهما ب�صوؤ�لها، �إال �أنهما �صيعدمان جو�با منها . وكيف 
لها �أن تجيب؟ يقول عبده بـدوي: »وقد ُوفق �ل�صاعر هنا حين بد�أ هذ� 
�لق�صم بنغمة قديمة تر�ثية، تذكر بالوقوف على �الأطـالل؛ وفي �لو�قع 

ـــــراء تــعــريــَج مــــْدَنــــٍف ذي �ــشــقــام
ـــكـــالم ـــاْل لـــــ�ـــــشـــــوؤاٍل ومــــــــْن لـــهـــا ب

هـ جا �شاحبيَّ بالب�شرة الزَّ 39 - عرَّ

40 - فا�شـــاألها ول جـــواب لديها
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لقد �أ�صبحت �لمدينة �أطالال حزينة ، ومن هنا ال منا�ص من ��صتدعاء 
فكرة �لوقوف على �الأطالل في هذ� �لق�صم من �لق�صيدة ... فـال يكون 

مقلد� ، و�إنما معبر� بـاالأد�ة �لمنا�صبـة ، و�الإح�صـا�ص �لمنا�صـب«)47(.
ويقـول �بن �لرومي:

53 - فا�شاألُه ول جواَب لدْيه            اأين ُعبَّاُده الّطواُل القيام؟

�لرومي  �بن  عند  �لب�صرة  �أطالل  على  فالوقوف  �لجملـة  وعلى 
تعبيٌر عن حاجة نف�صية، �أعرب من خاللها عن خبايا نف�صه �لتي نظرت 
فيما حولها، فوجدت �لديار قد خربت، وما كان يزينها، وي�صفي عليها 
�صيئًا من �لموؤ�ن�صة، و�الإح�صا�ص بالجمال، وباالطمئنان، قد غادرها هو 
�الآخر، وال ن�صتبعد �أّن هـذ� �لمكان قد ربطته بال�صاعر م�صاعر عاطفية 
ما، فجا�صت عو�طفـه، ور�ح ي�صفـه، ويتاأ�صى على �لزمن �لذي تحّول �إلى 
مجرد ذكرى، فجاءت ق�صيدته معبرة عن تلك �لم�صاعر، و�الأحا�صي�ص. 
وعموًما يمثل �لوقوف على �الأطالل مظهرً� �إبد�عيًا، وو�صيلة �إلهامية تثري 
تجربة �ل�صاعر، وتحفزه على �البتكار؛ بمعنى �أّن �لطلل عند �ل�صاعر يعد 
قناعًا فنيًا ي�صقط  عليه جملة �أحا�صي�صه، ويتخذه �صتارً� لتاأزم نف�صيته؛ 
�إذ نالحظ �أّن بيئـة �بن �لرومي �أمدته برو�فد طللية، فاأّثـرت فيـه حتى 
�أ�صقط عليها نف�صه، ووجد�نه؛ فاأ�صرف في ذكرها، وذكر �أماكنها؛ الأنها 
�لطلل عند  �لوقوف على  لم ي�صبح  و�أحالمه؛ بحيث  متنف�ص عو�طفه، 
ياأت  لم  �إذ  �أي�صًا؛  نف�صية  بل �صرورة  فنيًا فح�صب،  تنا�صًا  �لرومي  �بن 
بكاء �بن �لرومي هنا للبكاء، ولكنه �أتى عّلًة ل�صفاء نف�صه �لملتاعة، حيث 
تبلغ هذه �لنف�ص درجة �لتاأزم، فتارة تتلم�ص �لتما�صك، و�لتجلد، و�أخرى 
تلجاأ �إلى �لدموع، و�لنـد�ء، و�ال�صتفهام، وكل ذلك ق�صد �لتخفيف من 
تلك �لمعاناة �لنف�صيـة؛ فالق�صيدة - �إذن - في مجملها محاولـة لتعديل 
حـا�صـر  على  �إ�صقاطـها  ثم   �لتـر�ثية،  �لبنى  �إلى  �ل�صعرية  �للغة  م�صار 

�ل�صاعر.
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د - التنا�ص ال�شعبي:  /2

لكل  ولكنها  الأحد،  لي�صت  �لتي  �ل�صعبية  �ل�صائعـة  �لمعاني  هناك 
فهـي  �إن�صـان؛  كل  �إليها  وي�صيف  �إن�صان،  كل  منها  ياأخذ  �لتي  �أي  �أحد، 
كالهـو�ء يت�صاوى منه ن�صـيب من ي�صـاء، »وقـد بد�أ �لعن�صر �ل�صعبي في 
هذ� �لع�صر يفر�ص ذوقه في مجال �الأدب، ويدخل في ت�صكيل مفاهيم 
�ل�صعر�ء«)48(، »ولي�ص من �صك في �أّن �بن �لرومي كان �إلى جانب �ت�صاع 
مـن  �لتعـبير  هـذ�  يحـمل  ما  بكـل  �صعبيًا  �صاعرً�  �للغة  في  مح�صولـه 
معان«)49(، ومن �أبرز تم�صهر�ت هذ� �لنمط في �لقـ�صيـدة نـذكر قوله:

رُت ما اأتى الزنُج اإلَّ            اأوجعْتني مــــرارُة الإرغـــــام 33 - ما تذكَّ

فـقولـه �أوجعـتنـي؛ »قـريـبة من قـولنا حـاجة تـوجـع فـي �لقـلب«)50(،
ونـالحـظ قـولـه كذلك مكــرر� د�لـة »�أخ« وم�صتقاتهـا:

على  وم�صــتقاتـها  »�أخ«،  لـد�لـة  �لتـكر�ر�ت  هـذه  ن�صمـع  فحيـن 
�لم�صتوى �لـعــمــودي؛ فـكاأنـنا ال ن�صـمع �إلى �صاعـر، بل �إلى رجل حـزين 

يتكلم. 
ومن �صور هذ� �لنمــط من �لتنـا�ص �أي�صًا قـولـه:

ــــــُني اإْبهـــــــــامي 09 - لهَف نف�شي عليك يا مْعَدن اْلخيـ        ـرات، لهــــفاً ُيع�شّ

وقـوله:  
17 - اأيَّ هوٍل راأوا بهم اأيَّ هول            ُحق منه ت�شيب راأ�ُص الغالم

ومن تلك �لمعاني �لتي يرددها �لعامـة ت�صبيه حدوث ما ال ي�صدق، 
�أو ما ال يت�صور وقوعـه باأحالم �لنائم، يـقول:

َتــــِرَب اْلــخــدِّ بين �ــشــْرعــى كــرام؟
اللَّئام؟ قعوَة   - ويحكم   - عنهُم 
�ــــــشــــــوءٌة �ــــــشــــــوءٌة لــــنــــوم الـــنـــيـــام

21 - كـــْم اأٍخ قد راأى اأخاُه �شـــريعاً

22 - اأخذلتـــم اإخوانكـــم وَقعدتـــم

76 - اأْبَرُمـــوا اأمرُهـــم واأنتـــم نياٌم
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بـها  قرع  �لتي  �لندبيه  و�ل�صيغ  �لمعاني،  تلك  �أي�صًا  ذلك  ومن 
�لنفو�ص لترك �لب�صريين يو�جهون، و�قعهم �لمر منفردين«)51(، يـقول:

�ل�صعبية في ق�صيدتنا كذلك ما يمكن ت�صميته بالتعابير  �أثـر  ومن 
�لجاهزة �لم�صتركة، من ذلك قـوله:

17 - اأيَّ هوٍل راأوا بهم اأيَّ هول            ُحق منه ت�شيب راأ�ُص الغالم

وعلى  وعظـمتها؛  �لفتنة،  وعمـوم  �صمـول،  على  د�ٌل  تعبـيـر  وهـو 
�لف�صاد �لذي حّل باأهـل بالب�صرة؛ يميـنًا و�صمـااًل...

ومن �لتنا�صات �لمندرجـة في هـذ� �لنمـط  �أي�صًا، قوله م�صتعماًل 
�ل�صهم بمعنى �لن�صيب:

ــــمن بينــــهم بال�ّشـــــِهام 30 - من راآهنَّ في المقا�شِم و�ْشط اْلّز            نـــــْج ُيْق�شَّ

�بن منظور:«�ل�صهم  �لن�صيب.قال  و�ل�صهام جمع �صهم و�لمق�صود 
عن  �أما  �لحظ...«)52(،  و�ل�صهم  �لن�صيب،  و�ل�صهم:  �ل�صهام،  و�حد 
�أ�صل �لكلمة فيـقـول: »�ل�صهم في �الأ�صل و�حد �ل�صهام �لتي ُي�صرُب بها 
�لمي�صر، �ُصمي به ما يفوز به �لفالج )�لظافر( �صهمه، ثم كثر حتى �ُصمي 

كل ن�صيب �صهما« )53(.
فاإنـه  �ليومية  �لنا�ص  لغـة  �ل�صـعـر  ي�صتخدم  »حين  فـ  �لجملـة  وعلى 
�لتـي  �لمعنويـة  و�الإيـماء�ت  �الإ�صاريـة،  �لدالالت  بال�صرورة  يعك�ص 

الأوهـــــــاِم فـــي  يـــقـــوَم  ل  اأن  كـــــاَد 
َمـــنـــاٍم ُروؤَْيــــــــا  تـــكـــوَن  اأن  ــنــا  ــُب َحــ�ــْش

ــــدامــــي وقــــلــــيــــٌل عـــنـــهـــم غــــنــــاء ِن
وهــــــــــُم عــــنــــد حـــــاكـــــم الـــــُحـــــّكـــــام
لمــــنــــي فـــيـــهـــُم اأ�ـــــشـــــدَّ الــــمــــالِم
خ�شامي عــنــهــم  الــنــبــيُّ  ـــى  وتـــولَّ

04 - اإنَّ هـــذا مـــن الأمـــوِر لأمـــٌر

05 - لراأينـــا م�شـــتيقظين اأمـــوراً

58 - واندامي على التَّخلُِّف عنهم

59 - واحيائي منهم اإذا ما اْلتقينا

موني 67 - وانقطاعي اإذا هُم خا�شَ

موني 68 - وانقطاعي اإذا هُم خا�شَ
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�أل�صنـة  على  و�لـدور�ن  �ال�صتعمـال،  خـالل  من  �للـغـة  هـذه  �كت�صبتـها 
من  �لنمط  هذ�  �صاهم  وقد  �لتعبيريـة«)54(،  قدرتها  هذ�  وفي  �لنا�ص، 
�لتنا�ص- �أي �ل�صعبي - عامة في بروز �لنزعة �لخطابيــة، »و�لتي ظلت 

مت�صلـة على قطاع عريـ�ص من �صعـر �لع�صـر«)55(. 
�لقرون  عبر  �لمتو�رثـة  �الأدبيـة  للغـة  يبـقي  �أن  حتـمًا  كـان  وهكذ� 
تقاليدها  كثير من  ي�صتمر  و�أن   ، �لعبا�صي  �لع�صر  �لنفوذ في  كثير من 
�لرومي  �بن  ن�ص  يقف  وبذ�  �لع�صر«)56(.  ذلك  �أدب  في  �لتعبيريـة 
 ، د�خلية  تنا�صات   ، قر�آنية  �قتبا�صات   - متعددة  لمد�خالت  كفاتحة 
تاأتي من مد�خل متباينة لتتالقى مع ن�صو�ص  وخارجية، و�صعبية... - 
كانت بعيدة عنها ، فاألّف بينها جميعا ن�ص و�حد، وهو ق�صيـدة )رثـاء 
)�إعادة  هو  وهذ�  �لخطابات،  لعديـد  تمـدد�  �صـارت  �لتي  �لب�صـرة( 
بروؤيـة  وت�صكيلها  �لن�صو�ص،  مختلف  من  �لن�ص  �إبد�ع  �أي  �لروؤيـة(؛ 
�لن�ص.  هذ�  قلب  من  تنبثق  كي  �أخرى  لن�صو�ص  مجاال  تتيح  جـديـدة 
ليبقى �الأدب د�ئما حيا ناب�صا بالحياة، و�لتجدد، وال يركن �إلى �صبات 
يمـيتـه. و تاأ�صي�ًصا على هـذ� لـم يكن تناول �لتنا�ص في هذه �لق�صيدة من 
باب �لر�صد، وال لتتبع م�صادر هذه �لتنا�صات ؛ ذلك �أّن �صـوؤ�ل �لتنا�ص 
لي�ص من �أين �أتى هذ� �لن�ص، �أو ذ�ك، و�إنما كيف يحول �لن�ص �ل�صعري 
�لمقتب�ص وكيف يجادلـه، وهو �صوؤ�ل ال يمكن �الإجابـة عنـه  هذ� �لن�ص 
دون �اللتفات �إلى ذلك �لجدل بين �صياق �لن�ص �لمقتب�ص منه، ووجوده 
في �صياق �لن�ص �ل�صعري �لجديد بو�صفـه ن�صـًا يعيـد �إنتـاج هـذ� �لنـ�ص 

�لمقتـب�ص.
مبحث  بين  كما   - �لرومي  �بن  ديباجة  كانت  �لنحو  هذ�  وعلى 
ولغوية  �أدبية  مر�جعـه:  و��صع  ثقافي  ر�صيد  من  تتغذى  �لتنا�ص- 
في   - وكثافـة  ��صتدعاًء  �لظو�هر  �أكثر  �أّن  بالذكـر  و�لجديـر  ودينية... 



شعرية التناص في مرثية ابن الرومي للبصرة

20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

228

جـــــذور

�لق�صيدة ـ هي ��صتدعاء �لخطاب �لقر�آنّي ؛ وقد نجح �بن �لرومي في 
توظيفه ، بما يتالءم و�صياق �لن�ص ، ف�صاهمت بذلك �لتر�كيب �لقر�آنية 
في ت�صكيل روؤية جديدة للق�صيدة ، وفتحت لها �آفاقًا ممتّدة ، حّتى غدت 
يجعلها  ما  و�لتقاطع  و�لتمازج  �لتكامل  من  فيها   ، ّفنيـة  بلوحة  �أ�صبه 
تحفة �صعرية ر�ئعـة.... وهذ� يّدل على رهافـة �إح�صا�ص �بن �لرومي، �إذ 
جعل �لن�ّص �لقر�آنّي مرجعًا رئي�صًا، ��صتمد من قيمـه وروحانيتـه �ل�صيء 
و�أحا�صي�صه  م�صاعـره  من  لونًا جديدً�  عليه  �أ�صفى  �أّنه  غيَر  �لكثير،.... 
�لتي  �ال�صت�صر�خية  �لماأ�صويـة  �لروؤية  وطبيعة  يتنا�صب  بما  ووجد�نه 
يقت�صر  لم  بحيث  �ال�صتح�صار،  �أ�صاليب  تنّويعه  ذلك  من  يمّثلها...، 
�الإ�صـارة  ��صتح�صار  �إلى  كّله  ذلك  تعّدى  و�إنما  �الآيـة،  على  ��صتح�صاره 
منحت  ثرّيـة  جو�نب  وهي  و�لتركيب،  و�لّلفظة،  و�الإيماءة،  �لقر�آنيـة، 
�لق�صيدة نف�صا ملحمّيًا، در�ميًا.... وعلى �لجملـة بيّن مبحث �لتنـا�ص 
�أّن لغـة �بن �لرومي �ل�صعرية كانت حّية ناب�صة بثقافة و��صعة ، ومتمِثّلة 
ي ، فجاءت  لُكّل �الأَْطَو�ر �ل�صعرية، مّما جعلها تغدو َحّية في نف�ص �لمتلِقّ

�لق�صيدة بذلك م�صحونة بفي�ص هائل من �لدالالت �لتر�ثية.
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�لعربية،  �لنه�صة  �لعبا�صي،�لروؤية و�لفن، د�ر  �الأدب  �إ�صماعيل:في  �لدين  )48( ينظر: عز 
ببيروت، 1975، �ص 323.

مكتبة  د�ر  �لعالمي،  �لمكتب  �لرومي،  �بن  عند  �لهجاء  جيدة:  محمد  �لحميد  عبد   )49(
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�بن �خلطيب وكتابه »�لإحاطة يف �أخبار غرناطة«

در��سة حتليلية

حممد �سيف الإ�سالم بوفالقة)*(

�لق�سم �لأول: ل�سان �لدين بن �لخطيب: حياته و�آثاره:
�أوًل: حياتــــه:

تعددت الأ�سفار، والدرا�سات التي تطرقت اإلى حياة ابن الخطيب، 
ولعل ابن الخطيب كان في طليعة علماء الأندل�س الذين حظوا باهتمام 
والمعا�سرين  القدماء،  والدار�سين  الباحثين،  مختلف  لدن  من  كبير 
من  جملة  اإلى  يعود  الأمر  وهذا  ال�سواء،  على  والمغاربة  الم�سارقة، 
الأ�سباب، قد يكون في مقدمتها مو�سوعية، وغزارة اإنتاج ابن الخطيب،  
فالرجل خا�س في �ستى اأ�سناف المعرفة، وهو �سخ�سية متعددة الجوانب 
فهو ال�ساعر، والموؤرخ البارع، والأديب،  وال�سوفي، والفيل�سوف، والوزير، 

وال�سيا�سي، وهذا ما ينجم عنه �سعوبة ح�سر جميع ما ُكتب عنه.
ويوؤكد  المو�سوعيين،  العلماء  كبار  اأحد  يعتبر  الخطيب  ابن  اإن 
عدد كبير من الموؤرخين، والدار�سين على اأنه اأعظم �سخ�سية ظهرت 

بالأندل�س في القرن الثامن، وقد كان عبقرية متعددة النواحي.

)*(  كلية اآلداب، جامعة عنابة، الجزائر.
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تفكيره،  واأ�سالة  نف�سه،  وقوة  بعبقريته،  »يمثل  الخطيب  ابن  كان 
الكبرى  الأندل�س  عنه  تمخ�ست  ما  اأعظم  �سعره  وجزالة  بيانه،  وروعة 
من قبل تلك النماذج العلمية، والأدبية الباهرة، التي يزدان بها تاريخ 
وزير،  من  اأكثر  اآفاقه،  و�سعة  جوانبه،  بتعدد  وكان  الأندل�سي،  التفكير 
و�سيا�سي، وكاتب، و�ساعر. كان مزيجًا من عبقريات متعددة، بلغ القمة 
في كل منها،  ويندر اأن تجتمع في �سخ�س واحد، وكانت غرناطة تلك 
فاإنا  ثم  ومن  عبقرياته،  لمثل  تت�سع  اأن  من  اأ�سيق  ال�سغيرة،  الأندل�س 
يرتفع  الأندل�س،   اأو  المغرب  في  �سواء  الم�سطربة،  حياته  خالل  نراه 
حينًا اإلى الذروة، وينحدر اأحيانًا اإلى غمر المحنة، تالحقه تلك القوى 

الخ�سيمة، التي ت�سيق بنبوغه، وخالله الالمعة.
نهاية  في  كاملة،  نف�سه  ترجمة  الخطيب  ابن  لنا  دون  وقد 
اأورده في �سياق الكتاب،  وفي موا�سع عدة،  كتاب)الإحاطة(، عدا ما 
حياته  حوادث  من  كثيرًا  علينا  وق�س  ال�سلطانية،  خدمته  مراحل  عن 
)نفا�سة  ول�سيما  الأخرى،  كتبه  مختلف  في  وال�سيا�سية  ال�سخ�سية، 
المغرب،  في  الأولى  اإقامته  حوادث  فيه  علينا  يق�س  الذي  الجراب(، 
من  كثيرًا  ي�سم  الذي  الكتاب(  و)ريحانة  البدرية(،  و)اللمحة  و�سال، 
ابن  الفيل�سوف  و�سديقه  معا�سره،  له  دون  وقد  ال�سلطانية)1(،  ر�سائله 
خلدون ترجمة في تاريخه الكبير، وو�سف لنا ماأ�ساة م�سرعه الموؤثر«)2(. 
هو ل�سان الدين اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن �سعيد بن عبداهلل 
اإلى �سلمان، وهي  ال�سلماني، وذلك ن�سبة  اأحمد  ابن �سعيد بن علي بن 
اأو حي من مراد من  بقعة باليمن نزلت بها بع�س القبائل القحطانية، 
اليمن، عرب اليمن القحطانية، وتنتمي اأ�سرة ابن الخطيب اإلى اإحدى 
ومنهم جماعة من  الفتح،   بعد  الأندل�س  اإلى  وفدوا  وقد  القبائل،  هذه 
ال�سام، واتخذوا قرطبة مقرًا لهم، »وقد كانت قرطبة، واأحوازها منذ 
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الفتح منزل قبائل ال�سام الوافدة على القطر الجديد، والظاهر اأن بني 
�سلمان كانوا ينتمون اإلى الحزب المعار�س للبالط اأيام الحكم بن ه�سام 
اأمير الأندل�س، فلما حدثت واقعة الرب�س الم�سهورة )�ساحية قرطبة(، 
للحكم)�سنة:  المعار�س  الفقهاء  حزب  بتحري�س  قرطبة  اأهل  وثار 
باأهل  ينكل  واأن  الثورة،  يمزق  اأن  الحكم  وا�ستطاع  202هـ/817م(، 

وغيرهم،  الفقهاء،  من  المعار�سين  من  كثير  قرطبة  غادر  الرب�س، 
وفق  طليطلة  اإلى  هاجرت  التي  الدين«)3(  ل�سان  اأ�سرة  منهم  وكانت 
اأ�سرته  مكثت  وقد  الإحاطة،  مقدمة  في  نف�سه  الخطيب  ابن  ذكره  ما 
بالأخطار  �سعرت  وحينما  بالمدينة،  القرن  ون�سف  القرن  يقارب  ما 
الن�سارى،  لهجمات  عر�سة  )طليطلة(  اأ�سحت  حينما  بها،  المحدقة 
غادرتها اإلى مدينة)لو�سة(، وهي المدينة التي ولد بها ابن الخطيب في 

الخام�س والع�سرين من رجب 713هـ، )16 نوفمبر 1313م()4(.
وبالن�سبة اإلى لقب )الخطيب( ذكر ل�سان الدين اأن بيتهم كان يطلق 
الت�سمية  الخطيب(، وهذه  �سموا )ببني  ثم  الوزير(  ت�سمية )بني  عليه 
ترجع اإلى عهد جده �سعيد،  الذي يعتبر اأول من ا�ستوطن مدينة)لو�سة( 
ومواعظه  درو�سه،  يلقي  وكان  ورعًا،  »عالمًا  كان  وقد  اأ�سرتهم)5(،  من 
اأ�سرته، ويقع على الطريق الممتد من  اأمالك  تحت اأطالل برج يجاور 
غرناطة اإلى اإ�سبيلية مارًا بلو�سة، ومن ثم فقد غلب عليه ا�سم الخطيب، 
الحين.  ذلك  من  الخطيب  ببني  فعرفوا  لبنيه،  اللقب  هذا  واأورث 
العلماء،  اأكابر  من  وكان  عبداهلل،  والده  عن  الخطيب  ابن  ويحدثنا 
وا�ستقر  672هـ،  �سنة:  ولد  وقد  الإحاطة.  في  لنا  ويترجمه  والخا�سة، 
اإلى  عاد  ثم  القديم،  بيتهم  مقر  لو�سة  اإلى  عاد  ثم  في غرناطة،  حينًا 
غرناطة مرة اأخرى ليلتحق بخدمة ال�سلطان اأبي الوليد اإ�سماعيل، وهو 
الذي جل�س على عر�س غرناطة في �سنة: 713هـ )1314م(، ولما توفي 
725هـ )1325م(، خدم  �سنة:  في  قتياًل  اإ�سماعيل  الوليد  اأبو  ال�سلطان 
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عبد اهلل من بعده ولده ال�سلطان اأبا عبداهلل محمد، ثم �سقيقه ال�سلطان 
)اأبو الحجاج يو�سف( اأعظم �سالطين غرناطة، وقد ولي العر�س �سنة: 
733هـ )1332م(. وخدم عبداهلل في ديوان الإن�ساء، مع الكاتب وال�ساعر 

الوزارة، ثم  واأ�سبغ عليه لقب  اأبي الح�سن بن الجياب،  الكبير الرئي�س 
اأخ ل�سان الدين في موقعة طريف ال�سهيرة  توفي قتياًل مع ولده الأكبر 
التي هزم فيها الم�سلمون بقيادة ال�سلطان اأبي الح�سن المريني عاهل 
المغرب، وال�سلطان اأبي الحجاج يو�سف اأ�سنع هزيمة، وذلك في جمادى 
الأولى �سنة: 741هـ )اأكتوبر �سنة 1340م(، و�سقطت على اإثرها طريف، 
والجزيرة الخ�سراء في اأيدي الن�سارى، وكانت محنة عظيمة لم ي�سهد 

الم�سلمون في المغرب، والأندل�س مثلها منذ زمن بعيد«)6(.      
دخل ل�سان الدين الكتاب بمدينة)لو�سة( م�سقط راأ�سه، حيث حفظ 
القراآن الكريم وجوده، ثم تعلم مبادئ اللغة العربية على مجموعة من 
المعلمين من بينهم )اأبو القا�سم بن جزي(، كما اأخذ النحو عن �سيخ 
العلماء،  من  وغيره  الألبيري)7(،  الفخار  عبداهلل  اأبي  الإمام  النحاة 
والمربين، والفقهاء، وقد عرف ابن الخطيب منذ طفولته بطموحه، وقد 
البعيدة  وروؤيته  الثاقب،  وفهمه  الحاد،  ذكاوؤه  الطموح  اأعانه على ذلك 
المدى، وقد كان انتقال اأ�سرته من )لو�سة( اإلى )غرناطة( نقطة تحول، 
حيث عين والده عبداهلل مقت�سدًا في بالط ابن الأحمر الذي ا�ستعمله 
على مخازن الطعام، وقد اأتاحت له الفر�سة في غرناطة الدرا�سة على 
العدوتين  ك�سيخ  الأدب  عنهم  فاأخذ  المتميزين  العلماء  كبار  من  عدد 
الرئي�س اأبي الح�سن بن الجياب، والفيل�سوف اأبي زكريا بن هذيل الذي 
اخت�س ب�سحبته، وفي هذه الفترة بداأ يظهر تفوقه، ونبوغه في ال�سعر، 
والتر�سل، والطب، والفل�سفة، والتاريخ، وبعد �سنوات قليلة لمع نجمه)8(. 
فقد تاأثر م�ستقبل ابن الخطيب ال�سيا�سي بحكم من�سب والده، وحينما 
توفي والده دعي للحلول مكانه، وكان في الثامنة والع�سرين من عمره، 



محمد سيف اإلسالم بوفالقة
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

237

جـــــذور

الوزارة  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  الرئي�س  لأ�ستاذه  ال�سر  اأمانة  فتولى 
لدى ال�سلطان )اأبو الحجاج يو�سف الأول الن�سري(، وقد ا�ستفاد ابن 
الإن�ساء،  ديوان  في  الجياب  ابن  اأ�ستاذه  من  كبيرة  ا�ستفادة  الخطيب 
وتاأثر اأيما تاأثر به في اأ�ساليب النظم، والنثر، فملك زمام اأرفع الأ�ساليب 
ال�سلطانية)9(،  ر�سائله  في  اأ�ستاذه  اآثار  تجلت  وقد  وال�سعرية،  النثرية 
التي كتبها على ل�سان ملوك الأندل�س، والمغرب وقد و�سفها العاّلمة ابن 

خلدون بالغرائب،  نظرًا ل�سحرها، وجمالها،  وروعتها)10(.
بالمدينة  الذي حل  الجارف  الطاعون  في  الجياب  ابن  وفاة  وبعد 
في �سوال �سنة: 749هـ )يناير �سنة: 1349م(، تولى ل�سان الدين رئا�سة 
الكتاب)11(، وهناك خالف في تاريخ توليه من�سب الوزارة الأولى، وقد 
�سعى الدكتور محمد ال�سريف قاهر اإلى ت�سويب الأخطاء التي وقع فيها 
بع�س الباحثين فقال: »تولى ابن الخطيب من�سب الوزارة للمرة الأولى 
في اأخريات �سوال من عام: 749هـ لأمير الم�سلمين بالأندل�س ال�سلطان 
اأبي الحجاج يو�سف بن اإ�سماعيل الن�سري، وكان يبلغ من العمر اآنذاك 
خم�سة وثالثين عامًا تقريبًا. وقد اأخطاأ جرجي زيدان حين جعل توليه 
لعر�س  الحجاج  اأبي  اعتالء  عقب  733هـ،  عام:  الأولى  للمرة  الوزارة 
نفح  في  749هـ  بتاريخ:  المقري  ت�سريح  اإلى  فبالإ�سافة  غرناطة. 
الطيب،  فيزيد تاأكيدًا باأنه تولى الوزارة بعد �سيخه اأبي الح�سن علي ابن 
749هـ ب�سبب مر�س الطاعون الجارف الذي  الجياب الذي توفي عام: 
عم بالد الأندل�س والمغرب اآنذاك، واأودى بخيرة رجال العلم، والأدب، 
له،  م�ساعدًا  الخطيب  ابن  وكان  وفاته،  حتى  وزيرًا  الجياب  ابن  وبقي 

واأمينًا ل�سره«)12(.
اإليه،  المقربين  ال�سلطان، و�سار من  ثقة  الخطيب  ابن  وقد ك�سب 
وفي هذه المرحلة تاألق نجمه، و«عظمت منزلته، واأغدق ال�سلطان عليه 
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عطفه، واآثره بثقته، وجعله كاتب �سره، ول�سانه في المكاتبات ال�سلطانية، 
الملوكية...،  الر�سائل  اأبدع  الخطيب طائفة من  ابن  بقلم  و�سدر منها 
وجمع الكثير منها فيما بعد في كتابه )ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب(، 

وكذلك نقل اإلينا المقري في )نفح الطيب(مجموعة منها)13(.
في  مركزه  )الإحاطة(  في  ترجمته  في  الخطيب  ابن  لنا  وي�سف 
والإيثار في  الثقة،  ال�سلطان من  به  وما حباه  ومكانته،  يومئذ،  الوزارة 
ال�سن،  ويجتمع  ال�سباب،  ي�ستكمل  ولما  �سره،  ال�سلطان  )فقلدني  قوله 
معززة بالقيادة، ور�سوم الوزارة، وا�ستعملني في ال�سفارة اإلى الملوك، 
على  وائتمنني  و�سيفه،  بخاتمه  يدي  اإلى  ورمى  ملكه،  بدار  وا�ستنابني 
ولما  امتناعه(،  ومعقل  حرمه،  و�سجوف  ماله،  وبيت  ح�سرته،  �سوان 
توفي ال�سلطان يو�سف اأبو الحجاج قتياًل في يوم عيد الفطر �سنة: 755هـ 
اأبو عبد اهلل محمد،  ال�سلطان  ولده  الملك  1354م( خلفه في  )اأكتوبر 
م�سطلعًا  ر�سوان  الحاجب  وا�ستمر  باهلل،  بالغني  بعد  فيما  لقب  الذي 
وندب  له،  معاونًا  من�سبه  في  الخطيب  ابن  وا�ستمر  الوزارة،  برئا�سة 
للو�ساية على الأمراء الق�سر اأبناء ال�سلطان المتوفي. واأر�سله ال�سلطان 
الجديد لأول وليته �سفيرًا عنه اإلى ال�سلطان اأبي عنان المريني عاهل 
ر�سالته  في  يعرب  وهو  الأندل�س،  رجالت  من  وفد  راأ�س  على  المغرب 
اإليه عن اأمله في تجديد اأوا�سر المحبة، والو�سل التي كانت بين اأبيه، 
اأبي عنان، وي�ستن�سره، ويطلب عونه على مقاومة ملك  وبين ال�سلطان 

ق�ستالة«)14(.
ولقد ا�ستقبل ابن الخطيب ا�ستقباًل مميزًا، وحظي برعاية كريمة، 
الثامن  ا�ستقباله في  اأبي عنان، وكان  ال�سلطان  وتقدير عميق من قبل 

والع�سرين من ذي القعدة �سنة: 755هـ)15(.
اإلى  الخطيب  ابن  رحلة  قاهر  ال�سريف  محمد  الدكتور  ويف�سل 
ال�سلطان  مقتل  اإثر  على  755هـ«  عام:  اأواخر  في  اأن  فيذكر  المغرب 
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)محمد  الجديد  ال�سلطان  بعث  بغرناطة  الم�سلمين  اأمير  الحجاج  اأبي 
عهد  وتجديد  والغوث،  النجدة،  لطلب  المغرب  اإلى  وفدًا  باهلل(  الغني 
ما  نحو  على  والمغرب،  الأندل�س  العدوتين،  بين  والتعاون  ال�سداقة، 
ابن  لوزيره  الوفد  رئا�سة  وكانت  الزمان،  قديم  منذ  العادة  عيه  جرت 
اأبا عنان  اأن�سد  اأداء مهمته، وقد  الخطيب الذي وفق توفيقًا كاماًل في 

ق�سيدة رائعة مطلعها:
َجى َقَمُر َخِليَفَة �هلِل �َساَعَد �لَقَدُر         ُعاَلَك َما َلَح ِفي �لدُّ

الحفل  في  والحا�سرون  عنان،  اأبو  المريني  ال�سلطان  فتاأثر 
ما  واهلل  اجل�س،  الخطيب:  لبن  ال�سلطان  وقال  تاأثر،  اأيما  بالق�سيدة 
ترجع اإليهم اإل بكل طلباتهم، وقديمًا قيل: اإن من البيان ل�سحرًا، واإن 
الثمينة،  بالهدايا  اإلى غرناطة محماًل  الوفد  وعاد  لحكمة.  ال�سعر  من 
ولباقته،  الوفد،  رئي�س  �سيا�سة  بف�سل  الخال�سة  ال�سادقة  والوعود 
وجميل اإ�سارته، وف�سيح ل�سانه، وفي هذه ال�سفارة توطدت العالقة بين 
ابن الخطيب، وبين المغرب، حكومة و�سعبا، وعلماء، واأدباء،  فبقي قلبه 

معلقًا بالمغرب «)16(.
وفي عام: 760هـ تبداأ مرحلة جديدة من حياة ابن الخطيب، ففي 
هذه  اأدت  وقد  رم�سان،  �سهر  في  بغرناطة  الثورة  اندلعت  ال�سنة  هذه 
مكانه  الملك  وتولى  الملك،  باهلل  الغني  ال�سلطان  فقدان  اإلى  الثورة 
�سقيقه الأمير اإ�سماعيل،  وقد قتل اأثناء هذه الثورة الحاجب )اأبو النعيم 

ر�سوان(، وفر الغني باهلل اإلى وادي اآ�س)17(.
وفيما يتعلق بتفا�سيل تلك الثورة ف�سببها)18(. اأن الأمير اإ�سماعيل 
»كان معتقاًل في بع�س اأبراج قلعة الحمراء،  وكانت توؤازره جماعة من 
الرئي�س  �سهره  مقدمتهم  وفي  باهلل،  الغني  على  الناقمين  الزعماء 
عبداهلل، وتعمل �سرًا لإ�سقاط الغني باهلل، واإجال�سه في الملك مكانه، 
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وكانت اأمه المقيمة بالق�سر توؤيد م�ساريعه بال�سعي والبذل الوفير،  وكان 
ال�سلطان قد تحول بولده اإلى �سكنى ق�سر )جنة العريف( الواقع �سمال 
�سرقي ق�سر الحمراء، فانتهز المتاآمرون ذات م�ساء فر�سة ابتعاده عن 
دار الملك وهاجموا قلعة الحمراء )28 رم�سان �سنة: 760هـ(، ونفذوا 
باإ�سماعيل  ونادوا  وولده،  اأهله،  بين  وقتلوه  ر�سوان،  الحاجب  دار  اإلى 
اأخي ال�سلطان ملكًا مكانه، و�سعر محمد الغني باهلل بعبث المقاومة ففر 

اإلى وادي اآ�س«)19(. 
و�سعية  في  الخطيب  ابن  اأ�سحى  التي طراأت  التغيرات  اأمام هذه 
عن  اأزيح  وطيدة  عالقة  به  تربطه  كانت  الذي  فالملك  حرجة،  جد 
الحكم، ولم يجد من طريقة للحفاظ على من�سبه �سوى م�سانعة الملك 
الجديد، و�سعى اإلى ا�ستمالته، فمنحه من�سب الوزارة موؤقتًا)20(، وبعد 
تحري�س مجموعة من ح�ساد ابن الخطيب، ومناف�سيه، �سكك في نواياه، 
وقرر القب�س عليه، وتمت م�سادرة جميع اأمالكه، ومتاعه، وبين ع�سية 

و�سحاها،  فقد ابن الخطيب ثروته العري�سة)21(.
وقد ق�س علينا تفا�سيل هذه المحنة في كتاب )الإحاطة( بقوله: 
«وُتقب�س علي،  ونكث ما اأبرم من اأماني،  واعتقلت بحال ترفيه، وبعد 
الأعالق،  على  وختم  الحر�س  من  وا�ستكثر  والدور،  المنازل  كب�ست  اأن 
ذوات  من  بالأندل�س  تكن  لم  نعمة  فا�ستوؤ�سلت  ناأى،  ما  اإلى  واأبرد 
وغبطة  الحيوان،  وفراهة  الغلة،  تبحر  في  الأمثال،  ربات  ول  النظائر، 
العقار، ونظافة الآلت، ورفعة الثياب، وا�ستجادة العدة، ووفور الكتب، 
اإلى الآنية والفر�س والماعون، والزجاج والطيب، والذخيرة، والم�سارب 
والأقم�سة، واكت�سحت ال�سائمة، وثيران الحرث، وظهر الحمولة، وقوام 
الأ�سواق،  وتناهبتها  البيع،  الجميع  فاأخذ  الخيل،  واأذواد  الفالحة، 
الطلب،   والأقارب  الخا�سة  و�سمل  الخونة،  ورزاأتها  البخ�س،  و�ساحبها 
وا�ستخل�ست القرى، والجنات، واأعملت الحيل، ود�ست الإخافة، وطوقت 
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الذنوب، واأمد اهلل بال�سبر، واأنزل ال�سكينة، وان�سرف الل�سان اإلى ذكر 
اهلل تعالى، وتعلقت الآمال به، وطبقت نكبة ُم�سحفية مطلوبها الذات، 
من  والخال�س  العثرة،  اإقالة  عند  قلت،  ح�سبما  المال،  اإفاتتها  و�سبب 

الهفوة«)22(.
المغرب  ملك  اأر�سل  فقد  تطل،  لم  الخطيب  ابن  نكبة  اأن  بيد 
اإلى  التلم�ساني(  القا�سم  اأبا  )ال�سريف  �سفيره  �سالم  اأبو  ال�سلطان 
)الغني  المخلوع  للملك  ال�سماح  منه  وطلب  الجديد،  غرناطة  ملك 
اإلى المغرب،  باهلل( ووزيره ابن الخطيب بمغادرة الأندل�س، والمجيء 
على  الإبقاء  في  منه  رغبة  وذلك  لطلبه،  غرناطة  �سلطان  فا�ستجاب 
بهم  لال�ستعانة  �سداقتهم،  على  والحفاظ  مرين،  بني  مع  الود  اأوا�سر 
الفينة  بين  تتعر�س  كانت  التي  الإ�سالمية  الدولة  م�ستقبل  ل�سمان 
مع  الخطيب  ابن  �سراح  اإطالق  فتم  الن�سارى)23(،  لهجمات  والأخرى 
نفر كبير من الحا�سية، والتحقوا بال�سلطان الذي كان بوادي اآ�س، ومن 
ثم و�سلوا اإلى المغرب الأق�سى، وحلوا بمدينة فا�س في محرم: 761هـ 
)دي�سمبر 1358م(، وقد ا�ستقبلهما ال�سلطان اأبو �سالم ا�ستقباًل حارًا، 
الخطيب  ابن  األقى  المنا�سبة  وبهذه  �سرفهم حفاًل عظيما،  واأقام على 
ق�سيدة اأ�سبحت من اأروع ق�سائده، دعاه فيها اإلى ن�سرة �سلطانه)24(، 

يقول في مطلعها:
ْهُر �َساَل َهْل َلَدْيَها ِمن ُمَخَبرٍة ِذْكر        وَهْل �أَْع�َسَب �لَو�ِدي وَنمَّ ِبِه �لزَّ

وقد �سهد ابن خلدون ذلك الحفل ب�سفته من كبار رجال البالط 
المريني، وتحدث عن ابن الخطيب فقال: »اإن ابن الخطيب ا�ستولى على 

�سامعيه، فاأبكاهم تاأثرًا، واأ�سفًا«.
وو�سف ابن الخطيب ذلك الحفل باأن القوم كانوا يرتجفون تاأثرًا، 

وت�سيل منهم العبرات.
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وقد طاب العي�س لبن الخطيب بالمغرب الأق�سى، وحظي بعناية 
ال�سداقة  توثقت  الفترة  وفي هذه  �سالم،  اأبي  ال�سلطان  قبل  فائقة من 
بينه، وبين ابن خلدون«وقد كان كل منهما ي�سمع عن �ساحبه، ويتوق اإلى 
اأ�ستاذ ع�سره  كان كالهما  فقد  الحوادث،  بينهما  لقائه، حتى جمعت 
وم�ست�سارًا  م�ستبدًا،  وزيرًا  كالهما  وكان  والكتابة،  التفكير  في  وقطره 

لأمراء ع�سره.
حل  اأينما  والحترام  الحفاوة،  وجد  قد  الخطيب  ابن  اأن  والواقع 
فاأنزله  و�سخ�سياته،  ال�سعب،  ومن  ووزرائه،  ال�سلطان  من  بالمغرب 
والتعظيم،  بالعناية  في ق�سر من ق�سوره محفوفًا  �سالم  اأبو  ال�سلطان 
ثم طلب ابن الخطيب الإذن من اأبي �سالم في ال�ستقرار بمدينة )�سال( 
ليخلو اإلى العبادة، والتاأليف، ومالقاة العلماء، وال�سالحين، والزهاد، 
)�سال(،  اأهله  مع  الخطيب  ابن  وق�سد  طلبه،  ولبى  ق�سده،  فاأ�سعف 
التجول  في  �سالم  اأبا  المريني  ال�سلطان  ا�ستاأذن  ثم  مدة،  بها  وا�ستقر 
في جهات مراك�س، وزيارة معالمها الأثرية، فاأذن له بذلك، وكتب اإلى 
هذه  نتائج  من  وكان  رغائبه)25(،  وتحقيق  واإكرامه،  با�ستقباله،  ولته 
الرحلة ال�سائقة اأن اأخرج لنا ابن الخطيب كتابه )نفا�سة الجراب في 
عاللة الغتراب( وا�سفًا فيه هذه الرحلة اأجمل و�سف، واأدقه، فقد ذكر 
فيه من لقيه من العلماء،  والأدباء، والولة، والكبراء، وال�سخ�سيات مع 

و�سف الإقليم جغرافيًا، واقت�ساديًا وكرم �سكانه، وعاداتهم«)26(. 
ال�ساد�س من ذي  في  الخطيب  ابن  زوجة  توفيت  الفترة  وفي هذه 
تاألم  وقد  )�سال(،  بمدينة  مقيمًا  كان  762هـ، حينما  عام:  القعدة من 
به،  حل  الذي  الفادح  الرزء  هذا  عن  وقال  لوفاتها)27(،  �سديدًا  األمًا 
و�ستين  اثنين  عام  من  القعدة  لذي  ال�ساد�س  »وفي  المنفى:  في  وهو 
و�سبعمائة طرقني ما كدر �سربي، ونغ�س عي�سي من وفاة اأم الولد عن 
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اأ�ساغر زغب الحوا�سل بين ذكران واإناث في بلد الغربة، وتحت �سرادق 
جزعي،  وا�ستد  ح�سرتي،  عليها  فجلت  النكبة،  اأذيال  ودون  الح�سمة، 
و�سبرا،  جزالة،  زمانها  ن�ساء  واحدة  كانت  اإذ  حزني،  لعظم  واأ�سفيت 
ومكارم اأخالق، حازت بذلك مزية ال�سهرة، حيث حلت من القطرين، 
فدفنتها بالب�ستان المت�سل بالدار بمدينة )�سال(، ووقفت على قبرها 
الحب�س المغل لمتولي القراءة دائمًا عليها، و�سدر عني مما كتبت على 

�سريحها، وقد اأغرى به التنويه والحتفال:

هذه  في  الخطيب  ابن  لها  تعر�س  التي  المحن  من  الرغم  وعلى 
الفترة، فاإنه لم يتوقف عن الإنتاج، والتاأليف،  ومن اأهم الموؤلفات التي 

كتبها في تلك الفترة:
1 - معيار الختيار في ذكر المعاهد والديار.

2 - نفا�سة الجراب في عاللة الغتراب.
3 - اللمحة البدرية في تاريخ الدولة الن�سرية.

4 - الحلل المرقوقة في اللمع المنظومة.
5 - رقم الحلل في نظم الدول.

6 - كنا�سة الدكان بعد انتقال ال�سكان.
7 - ر�سائل في فنون مختلفة معظمها نظمه �سعرًا.

وفي هذه الأثناء وقعت ثورة في فا�س فقد فيه ال�سلطان اأبو �سالم 
عر�سه في التا�سع ع�سر من ذي القعدة 762هـ)1361م()29(، وا�ستولى 
ابن  اأعان  حيث  عبداهلل  بن  عمر  الوزير  النقالب  مدبر  الحكم  على 

ــــاِل ــــَب ـــَكـــُل َبـــعـــَد �إَِق ـــاَمـــِنـــي �لـــَث َو�ـــَس
ــــي ��ــــســــِتــــَد�ِد �أهـــــــَو�ِل ـــــي ِف ـــــَدِت َوُع
وجـــُهـــِك َعــِنــي فــ�ــَســلــُت بــالــ�ــســِالــِي
ي �ُسرَعِتي و�إِعَجاِلي«)28( وَيقَت�سِ

ِبــــلَــــَبــــاِلــــي َوَهــــــــــــاَج  َبـــــاِلـــــي  َرْوَع 
ـــي ِحــيــِن َخــاَنــِنــي َزَمــِنــي ـــَرِت َذِخـــِي
�أََمـــــا وَقــــد َغــــاَب ِفـــي ُتــــــَر�ِب �َسال
فــاَنــتــِظــِرِيــِنــي َفــالــ�ــســوُق ُيــَقــِلــُقــِنــي
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حينما  عر�سـه  ا�سـترجاع  في  و�ساعده  اأمره،  على  المخـلوع  الأحـمر 
ابن  اإ�سماعيل  ال�سـلطان  فيها  �سرع  غرناطة  في  جديدة  ثورة  اندلعت 
الأحمر على يد الرئي�س اأبي �سعيد، وقد �ساعـده الوزير عمر بن عبداهلل 
واتخذها  مرين،  بني  لأمالك  تابعة  كانت  التي  )رندة(  مدينة  بمنحه 
مركزًا له لتدبير خططه، وبعد فترة غزا ثغر )مالقة(، وا�ستولى على 
غرناطة، وتربع على العر�س من جديد في جمادى الآخرة عام: 763هـ 

)1361م()30(.
بن  الدين  ل�سان  المنفي  الوزير  اإلى  ر�سالة  كتب  قليلة  فترة   وبعد 
من�سبه  تقلد  اإلى  فيها  يدعوه  الآخرة  جمادى   14 بتاريخ:  الخطيب 
»الفقيه  قوله:  فيها  ومما جاء  ثناء،  اأيما  عليه  فيها  اأثنى  وقد  ال�سابق، 
الرفيع  الكبير  العلم  العالم  الم�سير،  الأوحد،  ال�سدر  الجليل  الوزير 
وكبير  العلماء،  وعلم  الخطباء،  و�سدر  البلغاء،  ال�سهير...اإمام 
الروؤ�ساء...«، فا�ستجاب ابن الخطيب، وعاد رفقة اأ�سرته، و�سحبه، ففي 
اإلى من�سبه،  باإعادته  ال�سلطان قرارًا  اأ�سدر  الثامن من �سهر رم�سان 
وفي هذه المرحلة تغيرت الأو�ساع، ووجد من يدبر له المكائد، ويزاحمه 
من�سبه، ويناف�سه على ال�سلطة وهو �سيخ الغزاة )عثمان بن اأبي يحيى( 
الذي كان له الف�سل الكبير في ا�سترجاع ال�سلطان للعر�س، وقد ن�سب 
بينهما خالف، وتمكن ابن الخطيب من التغلب عليه، واأخاف الملك من 
غدره، ومكائد اأ�سياعه، فا�ستجاب ال�سلطان لن�سائحه، وق�سى عليه في 

�سهر رم�سان: 764هـ )1363م(.
بما  �سعر  حتى  عثمان،  مكائد  من  يتخل�س  الخطيب  ابن  كاد  وما 
ال�سلطان  اأن  اأح�س  المرة  هذه  وفي  ومكائد،  د�سائ�س،  من  به  يحيط 

ي�ستجيب لخ�سومه)31(، وقد تزعم الحملة �سده هذه المرة كل من:
ال�ساعر محمد بن يو�سف المعروف بـ )ابن زمرك(، وهو تلميذ ابن 

الخطيب، ومعاونه في الوزارة.
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و قا�سي الجماعة اأبو الح�سن علي بن عبداهلل النباهي،  ولي نعمة 
ابن الخطيب.

مغادرة  قرر  الرجلين  د�سائ�س  من  الخطيب  ابن  خ�سي  اأن  وبعد 
فيها  وا�ستقبله  بتلم�سان،  والتحق  �سبتة،  اإلى  فو�سل  نهائيا،  الأندل�س 
�سفراءه  را�سل  كما  واأكرمه،  كبيرة،  بحفاوة  العزيز  عبد  ال�سلطان 
للحديث مع ال�سلطان حتى ي�سمح اإجازة اأ�سرة ابن الخطيب، فا�ستجاب 

ابن الأحمر لطلبه �سنة: 773هـ )1371م()32(. 
حقد  اأن  اإل  غرناطة،  عن  الخطيب  ابن  ابتعاد  من  الرغم  على 
اإلى  ي�سعون  فاأخذوا  عودته،  من  متخوفين  وظلوا  يتوقف،  لم  اأعدائه 
ما  يراجعون  فاأخذوا  نهائية،  ب�سفة  منه  والتخل�س  به)33(،  الإطاحة 
كتبه اأيام �سبابه، وكهولته، ول�سيما في كتابه« رو�سة التعريف في الحب 
ال�سريف«، فاتهموه بالزندقة، والخروج عن �سريعة الإ�سالم، وذهبوا اإلى 
اأن فيها طعنًا في النبي، ومجاراة لمذهب الفال�سفة الملحدين، وروجوا 
في اأو�ساط العلماء اأن كتبه التاريخية الكثير منها هو من قبيل )الغيبة 
الذي  زمرك  ابن  تلميذه  الدعاية  هذه  ج  وُمروِّ زعيم  وكان  المحرمة(. 
اأبو الح�سن  خلفه في الوزارة، وتولى تلفيق التهام، و�سياغته القا�سي 
النباهي، واأ�سدر فتوى ب�سرورة اإحراق كتب ابن الخطيب، وتم اإحراقها 
من  والمدر�سين  الفقهاء،  بمح�سر  وذلك  773هـ،  �سنة:  منت�سف  في 

العلماء، واأماثيل الفقهاء)34(.
ابن  اأن�سار  من  كان  النباهي  القا�سي  اأن  اإليه  الإ�سارة  تجدر  وما 
قا�سيًا  وتعيينه  له،  والمحبين  عنه،  المدافعين  اأ�سد  ومن  الخطيب، 
للجماعة تم على يدي ابن الخطيب، وفي كتاب )الإحاطة( نلفي ترجمة 
متميزة له و�سعها ابن الخطيب، وو�سفه فيها باأح�سن الأو�ساف، وبعد 
اأن خبا نجم ابن الخطيب وقف النباهي اإلى جانب ابن زمرك، و�سار 

من اأ�سد خ�سومه)35(.



ابن اخلطيب وكتابه »اإلحاطة في أخبار غرناطة«

20
14

ه 
ني

يو
 - 

هـ
14

35
ن 

با
شع

 ، 
37

دد 
لع

ا

246

جـــــذور

وقد وجه النباهي ر�سالة اإلى ابن الخطيب مالأها بمثالبه، واتهمه 
بالإلحاد، والزندقة، كما عهد اإلى ق�ساة غرنـاطة يطـالبهم با�ستـ�سدار 
القا�سـي  وبعـث  ال�سلـطان،  موافقـة  عـلى  وحـ�سـل  فـيه،  الإعــدام  حـكم 
الحكم  بتنفيذ  لمطالبته  العزيز  عبد  ال�سلطان  اإلى  نوابه  الح�سن  اأبو 
قائاًل:  وخاطبهم  ذلك)36(،  رف�س  ال�سلطان  اأن  غير  الدين،  ل�سان  في 
»هال اأنفذتم فيه حكم ال�سرع وهو عندكم، واأنتم عالمون بما كان عليه«. 
كما بالغ ال�سلطان عبدالعزيز في العناية بابن الخطيب واإكرامه، ومما 
ُيذكر اأن ابن الخطيب قد طالب ال�سلطان عبدالعزيز ب�سم غرناطة اإلى 
مملكته بعد اأن لحظ قوة المغرب، وبعد مدة ق�سيرة يموت ال�سلطان عبد 
العزيز، ويجل�س على عر�س المغرب ابنه)اأبو زيان محمد ال�سعيد(، وهو 
ما يزال طفال، وفي ربيع الآخر 774هـ )1372م( ي�ستولى على ال�سلطة 
الوزير)اأبو بكر بن غازي(، وفي هذه الفترة حاول ال�سلطان ابن الأحمر 
ولكنه  اإليه  به  يبعث  اأن  غازي  ابن  من  وطلب  الخطيب،  بابن  الإيقاع 

رف�س، فتوترت العالقة بين النظام القائم في فا�س، وغرناطة)37(.
وبعد اأن كثرت الأقاويل في الوزير ابن غازي ب�سبب مبايعته ل�سبي 
�سغير، األف ابن الخطيب كتابًا له و�سمه ب«اأعمال الأعالم فيمن بويع 

قبل الحتالم من ملوك الإ�سالم«.
بعد اأن �ساءت العالقة بين فا�س وغرناطة بذل ابن الأحمر جهودًا 
المرينيين،  الأمراء  �سدور  فاأوغر  غازي  ابن  نظام  لإ�سقاط  كبيرة 
ول�سيما  الأقاليم،  حكام  اإقناع  اإلى  �سعى  كما  الثورة،  على  وحر�سهم 
منهم حاكم �سبتة باأنه من الأح�سن اأن يكون الملك رجاًل عاقاًل را�سدًا، 
ل طفاًل �سغيرا، وتم التفاق على تن�سيب الأمير المريني )اأبو العبا�س 
عثمان  بن  محمد  يكون  واأن  المغرب،  على  ملكًا  �سالم(  اأبي  بن  اأحمد 
بالحكم،  لالإطاحة  �سخمة  م�ساعدات  له  قدم  و  م�ستقباًل)38(،  الوزير 

�سريطة تحقيق ثالثة مطالب رئي�سة بعد نجاح العملية:
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1 - ت�سليم ابن الخطيب.
2 - ت�سليم الأمراء المناه�سين لبن الأحمر.

3 - ت�سليم جبل طارق.
الثورة،  اندلعت  الأق�سى،  بالمغرب  الحوادث  بع�س  وقعت  اأن  بعد 
وتم  اإحداثه،  اأجل  الأحمر من  ابن  الذي طالما �سعى  وحدث النقالب 
تعيين الأمير )اأحمد بن ال�سلطان اأبي �سالم( واليًا على المغرب �سنة: 

776هـ )1374م(.

ولم تم�س �سوى ب�سعة اأيام حتى اأمر بالقب�س على ابن الخطيب، 
ابن زمرك  الوزير  وو�سل  عليه،  التفاق  تم  لما  تنفيذًا  وذلك  و�سجنه، 
تلميذ ابن الخطيب اإلى فا�س يتراأ�س وفدًا يحمل عري�سة التهام،  وقد 
األد  من  واحد  وهو  داود،  بن  �سليمان  فا�س  ببالط  الجديد  الوزير  كان 
ما  حول  ومناق�سته  الم�سور،  اإلى  اإح�ساره  وتم  الخطيب،  ابن  خ�سوم 
اأفتى بع�س  اإليه من الدعاءات حول ما ورد في بع�س كتبه، وقد  ن�سب 
الفقهاء بقتله، وفي الليل د�س �سليمان بن داود بع�س المرتزقة، والأوغاد 
)باب  بمقبرة  ودفن  خنقًا،  وقتلوه  ال�سجن  عليه  فدخلوا  حا�سيته  من 
واإحراقها)39(،  جديد،  من  جثته  �سحب  تمَّ  ال�سباح  وفي  المحروق(، 
الوزارتين،  بذي  لقب  كما  الميتتين،  بذي  الخطيب  ابن  لقب  ولذلك 
اأي ال�سيف والقلم، ويقال له ذو العمرين، ل�ستغاله بالتاأليف، والكتابة 
النهار)40(،  في  والمملكة  الوزارة  �سوؤون  وتدبير  الليل،  في  والت�سنيف 

وقد كان مقتله في اأواخر عام: 776هـ )1375م()41(.
وبخ�سو�س العالقة بين ل�سان الدين بن الخطيب، واأدباء ع�سره، 
بن  اإ�سماعيل  الأمير  الأديب  ب�سخ�سية  العالقة  لهذه  نمثل  اأن  فيمكن 
يو�سف بن محمد بن الأحمر، فقد ف�سلها الباحث محمد ر�سوان الداية 
روؤيته  اإلى  �سن�ستند  ولذلك  لها،  تاريخية  متابعة  وقدم  دقيقًا،  تف�سياًل 
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ل�سان  بين  العالقة  اأن  البدء  في  يرى  فهو  العالقة،  هذه  عن  المقدمة 
الدين بن الخطيب، وابن الأحمر غام�سة ل�سببين اثنين:

»الأول: اأن ما ذكره ابن الأحمر عن تلك العالقة كان تلميحًا دون 
الأحمر  بن  اإ�سماعيل  الدين عن ذكر  ل�سان  اإعرا�س  والثاني  الإي�ساح، 
اللمحة  في  فمنهجه  م�سنفاته،  من  نعرف  مما  مو�سع  اأي  في  با�سمه 
اإ�سماعيل  يذكر  اأن  يقت�سي  الإحاطة  وحتى  الكامنة،  والكتيبة  البدرية، 
اأو ممن عنوا  الن�سرية،  الأ�سرة  باعتباره من  اأو في بع�سها  هذا فيها، 
بالفقه، والأدب، والثقافة. وما كان حظ اإ�سماعيل هذا من ل�سان الدين 
اإل اإ�سارة عابرة فيها من التنكير اأكثر مما فيها من التعريف حين قال: 

)وليو�سف هذا ابن يبا�سر خدمة ال�سلطان(.
ول نعلم �سيئًا عن عالقتهما في الأندل�س، وعلى كل حال فاإن ابن 
ابن  اأ�ستاذه  مكان  الدين  ل�سان  يحتل  اأن  قبل  الأندل�س  غادر  الأحمر 

الجياب بعد اأن توفي في الطاعون الجارف �سنة 749هـ. 
اأما في المغرب، فقد تردد ل�سان الدين على فا�س مرات، منها �سفرة 
�سنة: 755هـ، قدم فيها من الغني باهلل اإلى اأبي عنان، ومنها اإقامته في 
فا�س، وغيرها من المدن المغربية، وقت لجوئه مع مخدومه الن�سري 
�سنة: 761هـ، واآخرها حين لجاأ ل�سان الدين اإلى البالط المريني �سنة: 
اأن يت�سل بالقادمين من وطنه، يت�سمع  773هـ. وكان داأب ابن الأحمر 

اأخباره، ويفيد علما، واأدبًا. ومن ذلك ما رواه في نثير الجمان، من اأنه 
لقي اأبا البركات البلفيقي )محمد بن محمد ال�سلمي( لما قدم ر�سوًل 
اأي�سًا  اإلى ال�سلطان المريني اأبي �سالم اإبراهيم، ولقي  من الغني باهلل 
نثير  في  مرتين:  الخطيب  لبن  الأحمر  ابن  ترجم  وقد  الدين،  ل�سان 
الجمان، وفي نثير فرائد الجمان، وذكر نتفًا من اأخباره متفرقات خالل 
الكتابين. ومما يوؤ�سف له حقًا اأن ترجمة ل�سان الدين مفقودة من كتاب 
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نثير فرائد الجمان  اأهم من ترجمته في  اأظن  نثير الجمان، وهي كما 
لأنها كتبت في وقت قريب من م�سرع ابن الخطيب«)42(.

وقد مرت العالقة بين ابن الخطيب، وابن الأحمر بفترتين:
الأولى: �سملت المدة التي �سبق لجوء ابن الخطيب اإلى بني مرين، 
�سيء  ي�سوبها  ل  بالعادية«  الداية  ر�سوان  محمد  ي�سفها  مرحلة  وهي 
يعكر �سفوها، بل ربما كانت بينهما �سداقة، اأو عالقة �سيخ بم�ستفيد، 
)�سيخنا  الغرناطي  العريف  محمد  بن  لمحمد  ترجمته  في  �سماه  فقد 
في  )واأن�سدني  اآخر  مو�سع  في  وقال  الخطيب...(،  ابن  الوزارتين  ذو 
الفقيه  الخطيب  القائد  الحاجب  الوزارتين  ذو  الأوطان  اإلى  الحنين 
الخطيب  الفقيه  بن  محمد  عبداهلل  اأبو  الأعلى  القلم  �ساحب  الكاتب 
الكاتب اأبي محمد عبد اهلل بن �سعيد بن الخطيب ال�سلماني الأندل�سي 
ملكه  بالعدوة، حين خلع عن  كان  لما  بالأندل�س  بت�سوق معاهده  بفا�س 

مخدومه ابن عمنا ال�سلطان الغني باهلل محمد:

وهذه  وخاطبني...(،  وخاطبته  ترجمته)اأدركته  مقدمة  في  وقال 
الأخبار كافية للدللة على تلك العالقة.

والثانية: ت�سمل مدة لجوء ابن الخطيب اإلى بني مرين، اأو معظمها، 
اإذا �سلمنا بما قاله ابن الأحمر من اأنهما ت�سافيا بعد خ�سام. وقال ابن 
الأحمر في ترجمة ل�سان الدين في نثير فرائد الجمان بعد اأن عّظمه، 
ومدحه: )لكن �سل ل�سانه في الهجاء ل�سع، ونجاد نطاقه في ذلك ات�سع، 
حتى �سدمني، وعلى القول فيه اأقدمني، ب�سبب هجوه في ابن عمي ملك 
ال�سقع الأندل�سي، �سلطان ذلك الوطن في النفر الجني، والإن�سي. ثم 
لأن  ال�سادر،  غير  الظفر  مياه  من  الوارد  القادر  �سفحة  عنه  �سفحُت 

ـــاِفـــك �لــُغــِر �أَوَقـــاِتـــي ـــَطـــُع فــي �أَو�ـــسَ و�أْق
َفِفي �لُظَهِر �أََحَياِئي وفي �لَبَطِن �أَمَو�ِتي 

ــــك يـــا َمــغــَنــى �لـــُحـــُقـــوق بـــو�ِجـــِب �أُِحــــُب
ــي ــم مــنــك �لـــُتـــرُب �أَهـــِلـــي َوِجــيــَرِت َتــقــ�ــسَّ
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مثلي ل يليق به اإظهار العورات، ول يحمد له تتبع العثرات، اتباعًا لل�سرع 
الكريم في تحريم الغيبة...(.

وفيما عـدا هذه الثغـرة التي يقـول ابن الأحـمر اإنه راأبـها، وفحـوى 
كـالمـه تـدل - بالطـبع - عـلى اأن ذلـك تـم في حـياة ل�سـان الديـن، لأنـه 
مـطـالع  فاإن  الأحـياء،  دون  الأمـوات  في  �سار  عـمـن  لل�سفـح  مـعنى  ل 
بن  اإ�سـماعـيل  باأن  ي�سـعر  عـنه  نقـلت  التي  والنقـول  الأحـمر،  ابن  كـتب 
لقبه  اإنه  حتى  والإكبار  بالإجـالل،  اإل  الديـن  ل�سـان  يذكر  ل  الأحـمر 
الجمان( فرائد  )نثير  كتابه  ربع  من  نحوًا  خ�س�س  وقد  بـ)�سيخنا(. 
ل�سعر ابن الخطيب، ونثره، وذكر كتبه، واأخباره. ولكننا مع كل هذا ل 
ندري ما هو ال�سر الذي جعل ل�سان الدين ُيعر�س عن ذكر ابن الأحمر، 
وحدا به لأن يهمله هذا الإهمال المزري مع احتفاله بمن هم دونه«)43(.

ثانياً: �آثـــــــــاره:
ابن الخطيب عبقري خالد، و�سخ�سية مو�سوعية متعددة المواهب، 
ترك تراثًا حافال، ومتـنوعًا في �ستى الفنون، والآداب ما بين التاريخ، 
والأدب، وال�سيا�سة، والطب، وال�سعر، وغيرها، وموؤلفاته تزيد عن �ستين 
اإلى ذلك بع�س الباحثين ومن بينهم محمد عبداهلل  موؤلفًا كما يذهب 
الباحث  الخم�سين كما يرى  تربو على  اأنها  الآخر يرى  والبع�س  عنان، 

محمد كمال �سبانة.
وقد و�سل اإلينا هذا التراث في اأغلبه »ول�سيما المجموعة التاريخية 
والأدبية التي هي في الواقع لب تراث ابن الخطيب، والتي تلقي اأعظم 
�سوء على تاريخ الأندل�س، والمغرب في اأوا�سط القرن الثامن الهجري، 
والظاهر اأن موؤلفات ابن الخطيب التي لم ت�سل اإلينا قد هلك معظمها 
وهي من  773هـ،  �سنة:  في غرناطة  وقعت  التي  كتبه  اإحراق  في محنة 
كتب الطب، والت�سوف، والمو�سيقى، واأن معظم كتبه التي نجت من تلك 
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المحنة قد و�سل اإلينا عن طريق المغرب. والواقع اأن ابن الخطيب قد 
و�سع كثيرًا من كتبه اأثناء اإقامته منفيًا بالمغرب، خالل فترتين اأولهما 
�سنة:  اأوائل  منذ  والثانية  763هـ،  �سنة:  761هـ،واأوا�سط  �سنتي:  بين  ما 

773هـ، حتى م�سرعه في اأوائل �سنة: 776هـ«)44(.

اآخر  في  نف�سه  عن  الخطيب  ابن  كتبها  التي  الترجمة  خالل  من 
ويبدو  موؤلفاته،  اأ�سماء  لنا  اأورد  غرناطة«  اأخبار  في  »الإحاطة  كتاب 
جعلت  حياته  في  الخطيب  ابن  لها  تعر�س  التي  والتقلبات  المحن،  اأن 
الكثير من الموؤرخين، والم�ست�سرقين ل يفرقون بين ما األفه الرجل في 
المغرب، وبين ما األفه في الأندل�س، ويذهب )ليفي بروفن�سال( اإلى اأن 
موؤلفات ل�سان الدين قد بلغت حوالي �ستين كتابًا، ولكن لم يبق منها اإل 
الثلث تقريبا، ول ريب في اأن كتب ابن الخطيب �سواء المخطوطة التي 
مختلف  لدن  من  تقدير  مو�سع  لهي  ون�سرت  حققت  اأو  بعد،  تحقق  لم 
التاريخية  الم�سادر  بين  ممتازًا  وتحتل مركزًا  والدار�سين،  الباحثين، 
المغرب،  في  الإ�سالمي  للغرب  يتطرق  ما  منها  ول�سيما  المعتمدة، 
والأندل�س، و�ستظل تـنير �سبل العلماء، والموؤرخين، وهي ماتزال تحظى 
بالتقدير منذ ع�سره، اإلى اأيامنا هذه لي�س عند العرب فح�سب، بل عند 

غيرهم من الأمم)45(.
وفيما يلي نعر�س اأهم موؤلفاته، ونقدم لمحات موجزة عن بع�سها، 
مخطوط،  الآخر  والبع�س  مفقود،  بع�سها  لأن  الآخر،  البع�س  وذكر 

والبع�س من�سوب خطاأً.
1 - �لتاج �لمحلى في م�ساجلة �لقدح �لمعلى )تر�جم وتاريخ(:

مملكة  تاريخ  عن  مخت�سرة  لمحات  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
غرناطة، وذلك منذ ن�ساأتها على اأيدي بني ن�سر، كما اأن فيه تراجمًا 
الخطيب  ابن  وفيه ترجم  الهجري،  الثامن  القرن  الأندل�س في  لأعيان 
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ع�سر  حتى  ن�ساأتها  منذ  الأحمر  بني  بمملكة  نوه  كما  ولنف�سه،  لوالده، 
الموؤلف)46(.

2 - رو�سة �لتعريف بالحب �ل�سريف:
وهو كتاب و�سعه في الت�سوف، وقد كان هذا الكتاب من بين الكتب 
اإلى  الموؤرخون  »يعزو  اإذ  الخطيب،  لبن  الأذى  من  الكثير  جلبت  التي 
هذا الكتاب اأنه كان وثيقة التهام بالإلحاد والزندقة �سد ابن الخطيب، 
حينما اأملت الأهواء على من �ساغوا �سك التهام للرجل، حتى �سيق اإلى 
الموت من اأجله، وتوجد من الكتاب ن�سخة مخطوطة بالرباط بيد اأنها 

ناق�سة، وم�سوهة«)47(.
باأنه )غريب  وقد عار�س ابن الخطيب بهذا الكتاب الذي يو�سف 
المنزع( ديوان )ال�سبابة( لبن اأبي حجلة التلم�ساني، وتكلم فيه على 
وعمود،  اأفنان  ذات  »�سجرة  جعله  وقد  المطلقة،  الوحدة  اأهل  طريقة 
هذا  ووجد  فوقها،  طائر  و�سورة  واأوراق  والعود،  الق�سر  على  م�ستمل 
الكتاب �سدى عند معا�سريه، واأورد لنا ابن الخطيب نف�سه اإ�سارة اإلى 
هذا الإعجاب في الر�سالة التي وجهها اإلى ابن خلدون في حقه يقول: 
)فجاء كتابًا ادعى الأ�سحاب غرابته(. وتوجد منه عدة ن�سخ  بالخزانة 
العامة بالرباط، وبالخزانة الملكية، وبخزانة القرويين بفا�س...، وقد 
ن�سر الكتاب - محققًا - الأ�ستاذ عبدالقادر اأحمد عطا عام: 1387هـ-
محمد  الأ�ستاذ  ن�سره  ثم  بالقاهرة،  العربي  الفكر  دار  طبعة  1968م، 
الخام�س  محمد  بجامعة  الآداب  بكلية  المحا�سر  الأ�ستاذ  الكتاني، 
في  ون�سره  �سبطا،  اأكثر  علمي  وبمنهج  دقة،  اأكثر  نحو  على  بالرباط 

مجلدين عام: 1970م، واألحق به فهار�س مختلفة، ومفيدة«)48(.  
3 - ب�ستان �لدول )تاريخ �سيا�سي(:

يبدو اأن هذا الكتاب هو واحد من الكتب التي لم يكملها ابن الخطيب، 
فيه  تحدث  �سامل،  �سيا�سي  »كتاب  باأنه  �سبانة  كمال  محمد  وي�سفه  
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ال�سعب،  وطبقات  واأهلها،  وال�سناعة،  والحرب،  الق�ساء،  عن  الموؤلف 
واأفرد لكل �سجرة، بحيث األف من المجموع هذا الب�ستان«)49(، ويذكر 
ابن خلدون باأنه من التاأليف ال�سادرة قديما، وقد اأذهبت الحادثة عينه، 
و�سعثت الكائنة زينه، وهو مو�سوع غريب ما �سمع بمثله، وقد ا�ستمل على 
�سجرة  ثم  الوزارة،  �سجرة  ثم  ال�سلطان،  �سجرة  اأولها  ع�سر،  �سجرات 
الكتاب، ثم �سجرة الق�ساة وال�سالة، ثم �سجرة ال�سرطة والحب�سة، ثم 

�سجرة العمل، ثم �سجرة الجهاد، وهي فرعان: اأ�سطول، وخيول)50(.
4 - كنا�سة �لدكان بعد �نتقال �ل�سكان )وثائق تاريخية(:

ويحوي  ب�سال،  الأولى  اإقامته  اإبان  الكتاب  هذا  الخطيب  ابن  األف 
في  وهو  الخطيب  ابن  دبجها  التي  ال�سلطانية،  الر�سائل  من  مجموعة 
اأبي  ال�سلطان  ل�سان  على  مكتوبة  ر�سائل  وهي  الوزارية،  تجربته  بداية 
في  المغرب،  ملك  المريني،  فار�س  عنان  اأبي  اإلى  يو�سف  الحجاج 
اأغرا�س مختلفة �سيا�سية، وع�سكرية، با�ستثناء وثيقة عقد زواج ن�سري 

�سدر بها الكتاب.
ويذكر محمد ال�سريف قاهر اأنه عبارة عن خم�س وع�سرين وثيقة 
�سيا�سية تحدد العالقة ال�سيا�سية بين مملكتي غرناطة وفا�س، وقد ن�سر 
الكاتب  بدار  وطبع  �سبانة،  كمال  محمد  الدكتور  محققًا  الكتاب  هذا 

العربي للطباعة والن�سر بالقاهرة)51(.
5 - �للمحة �لبدرية في �لدولة �لن�سرية:

هذا الكتاب عبارة عن مخت�سر لتاريخ بني الأحمر ملوك غرناطة، 
ويعود  1347هـ)52(،  عام:  القاهرة  في  منه   الأولى  الطبعة  ن�سرت  وقد 
الف�سل في ن�سره اإلى الأ�ستاذ محب الدين الخطيب)53(، وقد و�سف هذا 
اآخر  الأحمر  بني  تاريخ  في  كتاب  هذا   » بقوله:  له  تقديمه  في  الكتاب 
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دول العرب في الأندل�س، األفه عام: 763هـ وزيرهم الأديب الأ�سهر ل�سان 
الدين بن الخطيب، وهو من اأجود ما كتبه الم�سلمون في التاريخ: لتوخي 
موؤلفه ال�سدق فيما روى، وبعد نظره في درك الحقائق، ولطف اإ�سارته 

اإلى ما يح�سن بمثله األ ُي�سرف في الت�سريح به«)54(.
وقد ق�سمه اإلى خم�سة اأق�سام رئي�سة:

�سريرها،  الملك  هذا  اقتعد  التي  المدينة  ذكر  في  الأول:  الق�سم 
واأحكم تدبيرها.

 الق�سم الثاني: فيما يرجع اإليها من الأقاليم، والأقطار على الإيجاز 
والخت�سار.

 الق�سم الثالث: فيمن دال بها من اأمير، و�سلطان �سهير.
 الق�سم الرابع: في عوائد اأهلها، واأو�سافهم، على تباين اأ�سنافهم.
  الق�سم الخام�س: في ن�سق الدول، وات�سال الأواخر منها بالأول، 

وما يخ�س كل دولة من الألقاب، والأذيال الم�ستطرفة والأعقاب.
      وقد انتهى ابن الخطيب من تاأليفه �سنة: 765هـ، وذلك وفق ما 
ذكره في خاتمته، وكان قد بداأه بمدينة  �سال، وانتهى منه في غرناطة.

6 - رقم �لحلل في نظم �لدول:
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الق�سائد نظمها ابن الخطيب، 
الخلفاء  من  الإ�سالمية  الدول  من  عدد  تاريخ  تت�سمن  نثرًا  و�سرحها 
الأوائل،  وبني العبا�س، وبني الأغلب، وبني اأمية بالأندل�س، والطوائف، 

والمرابطين، والموحدين)55(.
�سعري  »نظم  بقوله:  الكتاب  �سبانة عن هذا  وتحدث محمد كمال 
بالم�سرق،  الإ�سالمية  الدولة  تاريخ  الموؤلف  فيه  يتناول  بيت،  األف  في 
الموؤلف في مجلد واحد  لها، ويقع  ب�سرح  والأندل�س مذياًل كل ق�سيدة 
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هو  الكتاب  هذا  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر  1316هـ،  عام:  بتون�س  طبع 
نف�سه)الحلل المرقومة(، تبعًا لما جاء في ن�سخة مكتبة مدريد الوطنية، 

والتي ن�سخت عن مخطوطة الأ�سكوريال)رقم: 1776(«)56(.
7 - معيار �لختيار في ذكر �لمعاهد و�لديار:

المغرب  ومملكة  غرناطة،  مملكة  مدن  لأهم  �سامل  و�سف  هو 
الجغرافية،  النواحي  اإلى  الخطيب  ابن  فيه  تطرق  وقد  الأق�سى، 
تناول  »فقد  تناولها)57(،  التي  المدن  لأغلب  والجتماعية  والتاريخية، 
ابن الخطيب اأول ما تناول من مدن الأندل�س مدينة )ا�سطبونة(، وانتهى 
جغرافيا،  ترتيبًا  يراع  لم  للمدن  هذا  تناوله  في  وهو  )رندة(،  بمدينة 
اأولويًا، فقد كانت مدينة غرناطة مثاًل في المرتبة  ول تاريخيا، بل ول 
ال�ساد�سة بعد الع�سرين من و�سفه، رغم اأنها حا�سرة المملكة، ولها من 
المبررات ما يجعلها اأهاًل للمرتبة الأولى من و�سفه، ولكن الموؤلف حرر 
نف�سه من كل قيد لتقديم مدينة على اأخرى اأيًا كانت دواعي التف�سيل، 
و�سفه،  في  للمدينة  يتعر�س  الموؤلف  كان  لقد  اأهميته،  بلغت  وكيفما 
الجغرافي،  يتحدث عن موقعها  اإذ  بها،  يتعلق  ما  فيتناولها من معظم 
ومكانتها التاريخية، وحالة �سكانها الجتماعية، فيعطينا �سورة وا�سحة 
- اإلى حد بعيد - عن كل مدينة تناولها قلمه«)58(، والكتاب يتاألف من 

مجل�سين، اأو ف�سلين، وقد بناه على طريقة المحاورة.
�لمائة  �سعر�ء  من  بالأندل�س  لقيناه  من  في  �لكامنة  �لكتيبة   -  8

�لثامنة)تر�جم(:
الأدباء،  من  لمجموعة  تراجم  طياته،  بين  الكتاب،  هذا  ي�سم 
الذين  والكتاب، والعلماء، والمقربين، والفقهاء، والخطباء، وال�سعراء 
ونثرية،  �سعرية  اآثارهم  نماذج من  بهم، كما يحوي  والتقى  عا�سرهم، 
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وقد ذكر ابن الخطيب في ديباجته اأنه جمع فيه »جملة وافرة، وكتيبة 
بين  ما  ظله  في  العمر  جديد  طوينا  الذي  ببلدنا  لقيناه  ممن  ظافرة، 
من تلقينا اإفادته، واأكرمنا وفادته، وبين من علمنا وخرجنا، ور�سحنا، 

ودرجنا، ومن ا�سطفيناه، ورعيناه ف�ساًل �سنعناه«)59(.
وقد تولى تحقيقه اإح�سان عبا�س، الذي ذكر في المقدمة التي كتبها 
له اأن ابن الخطيب كان يكتب)الكتيبة الكامنة( في جمادى الآخرة من 
عام: 774هـ، وقدم لمحة عن الكتاب فاأ�سار فيها اإلى اأن ابن الخطيب 
الذين  كبيرين:  ق�سمين  في  »جعلهم  ومائة  اأ�سخا�س  لثالثة  فيه  ترجم 
ق�سوا نحبهم قبل تاأليف الكتاب )من رقم 1-84( والذين كانوا ما يزالون 
على قيد الحياة عند تاأليفه )من رقم 85-103(. وفي هذه الق�سمة �سيء 
من التجوز فاإن بع�س الذين ترجم لهم في الق�سم الأول عا�سوا بعد وفاة 
ابن الخطيب نف�سه مثل القا�سي النباهي. ثم ق�سم المترجمين ح�سب 

ما غلب على كل واحد منهم فجاوؤوا في الطبقات الآتية:
1 - طبقة الخطباء وال�سوفية )1-19( وحظهم في الإجادة قليل.

اأقل �ساأنًا من الطبقة  2 - طبقة المقرئين والمدر�سين )20-30( وهم 
ال�سابقة في باب ال�سعر.

لقت�سار  البيان  في  منحطة  طبقة  وهي   )54-31( الق�ساة  طبقة   -  3
مداركها على علوم الأديان، ويندر فيها المجيد.

8 - طبقة من خدم اأبواب الأمراء من الكتاب  وال�سعراء )55-103(، وربما 
كانوا متميزين بالإجادة اأكثر من اأفراد الطبقات ال�سابقة«)60(.

اأنه  اعتبار  على  الكامنة(  )الكتيبة  كتاب  اأن  عبا�س  اإح�سان  ويرى 
الإخبارية  التاريخية  الناحية  من  الفائدة  قليل  فهو  ال�سجع  على  يقوم 
مقارنة مع كتاب )الإحاطة في اأخبار غرناطة(، ولكنه في جميع الأحوال 

يقدم �سورة عن الحياة الأدبية في القرن الثامن بالأندل�س.
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�أعمال �لأعالم في من بويع قبل �لحتالم من ملوك �لإ�سالم،   - 9
وما يجر ذلك من �لكالم:

يذكر جرجي زيدان اأن ا�سمه )الإعالم بمن بويع قبل الحتالم من 
فيه  »يدخل  باأنه  وي�سفه  الكالم(  من  بذلك  يتعلق  وما  الإ�سالم  ملوك 
اأكثر تاريخ الأمويين، والعبا�سيين، ودول الم�سرق، والمماليك البحرية، 
والدولة العلوية بمكة والمدينة، وتاريخ الأندل�س اإلى محمد بن يو�سف، 
والملوك الن�سارى فيها، وتاريخ المغرب. منه ن�سخة في الجزائر. وطبع 

بالرم �سنة: 1910م«)61(.
الخطيب، حيث وجهه  ابن  األفه  ما  اآخر  الكتاب هو  اأن هذا  ويبدو 
للوزير اأبي بكر بن غازي عقب وفاة ال�سلطان عبد العزيز المريني)62(، 
وتن�سيب ابنه الطفل �سعيد �سلطانًا مكانه، وقد ق�سمه اإلى جزاأين الأول 
خا�س بال�سرق الإ�سالمي، والثاني خا�س بتاريخ الأندل�س، وق�سم اآخر لم 
يكمله خ�س�سه لتاريخ اإفريقية والمغرب، وقد كان هدفه من و�سع هذا 
اأمر طبيعي، وت�سرف  �سعيد هو  الطفل  اأن ما حدث مع  اإثبات  الكتاب 
�سائب، وغير مخالف لتعاليم الدين الإ�سالمي، وله الكثير من النظائر 

في التاريخ الإ�سالمي)63(.
10 - ريحانة �لُكتَّاب، وُنجعة �لُمنتاب)�ألو�ن �أدبية و�سيا�سية(: 

يذهب الباحث محمد عبداهلل عنان اأن هذا الكتاب من اأهم كتب 
اأخبار غرناطة«، وهو عبارة عن  ابن الخطيب بعد كتاب »الإحاطة في 
جملة من المقتب�سات من موؤلفات عدة له، ويقع في مجموعة اأ�سفار)64(، 
اأنه ي�ستمل على:  وقد ف�سل ابن الخطيب في ديباجته محتوياته فذكر 
الباب اختار نبذًا من كتب،  اأوائل الم�سنفات، وفي هذا  تمهيدات من 
ال�سلطانية  الر�سائل  من  طائفة  �سمنه  كما  له)65(،  �سابقة  ور�سائل 
التي كتبها ابن الخطيب عن �سالطين غرناطة، وفيه ر�سائل كتبت في 
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والق�ساة،  الأ�سدقاء،  اإلى  ور�سائل  الأمراء،  وظهائر  الرعية،  مخاطبة 
كما اأن فيه مقامات، وفكاهات، ودعابات.

 11 - نفا�سة �لجر�ب في عاللة �لغتر�ب: 
وهو واحد من كتب ابن الخطيب التي تكت�سب اأهمية بالغة، ووجه 
اأهميته يكمن في اأنه يحوي مذكرات ابن الخطيب ال�سخ�سية، ومن حيث 
الحجم هو كتاب �سخم، ويقدم �سورة وافية عن فترة من اأهم فترات 
المرينية،  الدولة  لواء  المغرب تحت  في  يعي�س  كان  حياته)66(، حينما 
والثقافية،  والقت�سادية،  الجتماعية،  حالته  الكتاب  هذا  في  فو�سف 
التي يعي�سها المغرب في تلك الفترة، وقد ذكر ابن الخطيب اأنه يقع في 

ثالثة اأ�سفار مرة، واأربعة مرة اأخرى)67(.
12 - مقنعة �ل�سائل عن �لمر�س �لهائل:

حل  الذي  للطاعون  الخطيب  ابن  فيها  تطرق  طبية  ر�سالة  وهي 
بالأندل�س، وحو�س البحر الأبي�س المتو�سط في �سنة: 749هـ )1948م(.

13 - �لإ�سارة �إلى �أدب �لوز�رة:

ر�سد في هذا ال�سفر واجبات الوزير، و�سلط ال�سوء على مجموعة 
من ال�سروط التي ينبغي اأن تتوفر فيمن يتقلد هذا المن�سب.

14 - خطرة �لطيف ورحلة �ل�ستاء و�ل�سيف:

رحلة  فيها  و�سف  748م،  �سنة:  كتبها  ر�سالة  الكتاب  هذا  اأ�سل 
ال�سلطان اأبو الحجاج التي قام بها في بع�س مدن المملكة.
15 - �لمنهل �لعذب في �سرح �أ�سماء �لرب)مخطوطة(. 

16 - تاأليف في �لأدب)مخطوطة(. 

17 - �لو�سول لحفظ �ل�سحة في �لف�سول:

 وهو كتاب طبي، تذكر الم�سادر اأنه األفه �سنة: 771هـ بغرناطة.
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18 - ��ستنز�ل �للطف �لموجود في �سر �لوجود:

19 - جي�س �ألة و�سيح:

مجموعة  يت�سمن  كتاب  اأنه  قاهر  ال�سريف  محمد  الدكتور  ذكر 
مختارة من مو�سحات �ستة ع�سر من اأئمة التو�سيح بالأندل�س، اأورد لهم 

ابن الخطيب في جي�سه خم�سة و�ستين ومائة مو�سح.
20 - مفاخرة بين مالقة و�سال:

وهي ر�سالة، وتذكر كذلك بعنوان: «مفا�سلة مالقة و�سال«.
21 - في فن �لعالج في �سنعة �لطب. 

22 - مثلى �لطريقة في ذم �لوثيقة. 

23 - �ل�سحر و�ل�سعر.

24 - �أو�ساف �لنا�س في �لتو�ريخ و�ل�سالت.

25 - تافه من جم ونقطة من يم.

26 - �لدرر �لفاخرة و�للجج �لز�خرة.

27 - طرفة �لع�سر في �أخبار دولة بني ن�سر.

28 - ر�سائل في �لفل�سفة.

29 - ر�سائل في �لفقه.

30 - م�ساجلة �لبيان.

31 - �لنفاية بعد �لكفاية.

32 - كتاب �لمحبة.

33 - �لمنح �لغريب في �لفتح �لقريب.

34 - تلخي�س �لذهب في �ختيار عيون �لكتب.

35 - �لألفية في �أ�سول �لفقه.
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36 - �لمباخر �لطيبية في �لمفاخر �لخطيبية.

37 - ر�سائل في �لمو�سيقى.

38 - �لمخت�سر في �لطريقة �لفقهية.

39 - فتات �لخو�ن و�سقط �ل�سو�ن.

40 - ر�سالة تكوين �لجنين.

41 - �لرجز في عمل �لترياق.

42 - �لبيطرة و�لبزرة.

43 - عائد �ل�سلة.

44 - خلع �لر�سن في و�سف �لقا�سي �أبي �لح�سن.

45 - �ليو�سفي في �لطب.

46 - �لكليل �لز�هر فيما ف�سل عند نظم �لتاج من �لجو�هر.

47 - �لأرجوزة �لمعلومة.

48 - تخ�سي�س �لريا�سة بتلخي�س �ل�سيا�سة.

49 - منظومة في �سيا�سة �لملوك.

50 - ظل �لغمام �لمقت�سب من �ل�سيب و�لجهام.

اأن  اآثار ابن الخطيب، ويبدو  لقد عني كثير من الدار�سين بتعداد 
ت�سخيم  في  ورغبتهم  فيها،  المبالغ  وعاطفتهم  الزائدة،  حما�ستهم 
ويرجع  الكتب،  كبيرًا من  اإليه عددًا  ين�سبوا  اأن  اإلى  �سخ�سيته دفعتهم 
الف�سل في الك�سف عن كتبه المن�سوبة اإليه اإلى الباحث محمد التطواني، 

وقد ح�سرها في:
1 - �سرح الألفية.

2 - تحفة الألباب في �سكل الأ�سماء والأن�ساب.
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3 - اأو�ساف النا�س في التواريخ وال�سالت.
4 - المحا�سرات.

5 - مركز الإحاطة.
6 - الحلل المو�سية في الأخبار المراك�سية.

7 - الإماطة عن وجه الإحاطة.
8 - المخت�سر في الطريقة الفقهية.

9 - درة التنزيل وغرة التاأويل)للخطيب الإ�سكافي(.
المالقي،  اأبي محمد  للوزير  تن�سب  التي  ال�سيا�سة  اأنجم  ق�سيدة   -  10

ولل�سان الدين بن الخطيب، وللرئي�س اأبي القا�سم بن ر�سوان، وقد 
ن�سبها اإلى ل�سان الدين محمد بن عبد اهلل الدمناتي، باإ�سارة من 
اأبي عمه اأبي العبا�س القا�سوي الذي ندبه ل�سرحها نجل ال�سالطين 
مولي ابن عبداهلل ه�سام، وهذا غلط لأن الق�سيدة ل توجد بديوان 

ابن الخطيب، وتنفرد عن اأ�سلوبه ال�سعري والتاريخي.
الرتياح  ح�سرة  وهي  ال�سيا�سة:  في  الخطيب  لبن  المقامات   -  11

المغنية عن الراح لبن اأبي حاتم الغائلي، وتن�سب اإلى ابن الخطيب 
خطاأ)68(.

وبالن�سبة اإلى �سعر ابن الخطيب فاأغلب الدار�سين يذهبون اإلى اأن 
ل، كاتب، وهو  �سعره يت�سم بالرقة، والعذوبة، فهو »�ساعر، و�ساح، متر�سِّ
يمثل - على اأكثر من وجه - حركة الأدب في القرن الثامن الهجري، واإن 
لم يكن المقدم على �سعراء ع�سره. ولكن غزارة نتاجه، ووفرة �سعره 

بين اأيدينا تجعل الحديث عنه �سالحًا للمقاي�سة، والمقابلة
به  الخا�سة  الوجدانيات  الدين جانبان:  ل�سان  �سعر  وي�سيطر على 
من �سعر ذاتي، كالتاأمل، والغزل، وو�سف الطبيعة الأندل�سية )غرناطة 
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وما حولها( والتعبير بال�سعر عن جوانب الحياة من وجهة نظر ال�ساعر 
المتاأمل... وما يخ�س نف�سه، واأ�سرته، وحياته الخا�سة.

والجانب الآخر: ا�ستخدام ال�سعر و�سيلة لالت�سال بالعالم الخارجي، 
وخ�سو�سًا �سعر المديح الذي كان يقّدمه - كغيره من �سعراء الع�سر - 
اإلى البالط الن�سري في المنا�سبات، والحتفالت، والأعياد... وال�سعر 

الذي جعله ت�سويرًا لالأحداث العامة.
لتدوين  ال�سعر  �سخروا  الذين  ال�سعراء  �سل�سلة  الدين  ل�سان  ويتابع 
التاريخ، وكتابه: )رقم الحلل في نظم الدول( مثال لذلك لأنه منظومة 
اإلى  الن�سرية  الأ�سرة  تاريخ  وتلخي�س  الإ�سالمي،  التاريخ  تلخي�س  في 

زمانه.
ومن هنا ات�سم �سعره اأحيانًا بما يت�سم به �سعر البديهة، وال�سرعة، 
تاريخ  تكميل  على  تعين  حّية  ع�سّرية  �سورة  ومثل  اأحيانًا.  والرتجال 

الفترة، ودرا�ستها.
النف�س  طويل  �ساعر   - العموم  على   - الخطيب  بن  الدين  ول�سان 
على  با�ستمرار  دالة  لمحات  �سعره  وفي  الق�سائد.  اإطالة  على  مقتدر 

ثقافته الوا�سعة، ومخزونه التراثي الغزير الذي يح�سن ا�ستخدامه.
البناء  وترا�س  اللغوي،  بالتمكن  الُجملة  على  ال�ساعر  ويمتاز 
ال�سعري، و�سيطرة الفكرة اأحيانًا على ح�ساب العاطفة. ومحاولة ال�ساعر 
با�ستمرار اأن يعتمد اأ�سلوب الت�سوير، والتخييل، واأن ي�سحن الق�سيدة-

اأو القطعة - بما ي�ستطيع من طاقة غنائية مو�سيقية«)69(. 
ويذهب ابن الأحمر اإلى القول اإن ابن الخطيب هو »�ساعر الدنيا، 
وعلم المفرد والثنيا، وكاتب الأر�س اإلى يوم العر�س، كما قال فيه بع�س 
اأعالم النقد القديم: �سعره ما بعده مطمع لطامع، ول منعرج على �ساعر 
بعده لالآذان، والم�سامع، وهو راأي ل يختلف فيه النقاد القدماء الذين 
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راأوا في ابن الخطيب �ساعرًا عظيما، والواقع اأن ال�سعر الأندل�سي �سب 
الن�سح،  مرحلة  بلغ  الخطيب  ابن  كان  حيث  غرناطة  في  جداوله  اآخر 
الم�سارقة،  اأدب  وتقليد  البديعية،  المح�سنات  على  التهافت  وتجاوز 
واأ�سبح قادرًا على التعبير ال�سادق، والتوجيه ال�سديد، فكانت ق�سائد 
ابن الخطيب تواكب الأحداث، وت�ساير حركة التاريخ، وتعبر عن ذلك 
في �سدق، وو�سوح، كما كانت له ق�سائد غنائية ت�سور عبث الحياة في 

غرناطة حين تتنا�سى الحروب، والكروب«)70(.
ال�سعرية  والفنون  الأغرا�س،  مختلف  الخطيب  ابن  طرق  وقد 
والرثاء،  والمدح،   والغزل،  الديني،  كال�سعر  ع�سره  في  المعروفة 

والإخوانيات، وغيرها.
�لق�سم �لثاني: �لتعريف بالكتاب: بو�عث تاأليفه، م�سادره، منهجه، �أ�سلوبه:

�لإحاطة: بكتاب  �لتعريف   -  1
يعد كتاب »الإحاطة في اأخبار غرناطة«  لل�سان الدين بن الخطيب 
من اأهم الكتب الأدبية، والتاريخية في الأندل�س، وهو من اأ�سهر موؤلفات 
ابن الخطيب، تناول فيه اأخبار هذه المدينة ال�سهيرة عا�سمة بني الأحمر 
)633-897هـ(، تاريخيًا، واأدبيًا، وجغرافيًا، و�سيا�سيًا، واجتماعيًا، منذ 
92هـ، حتى  الفتح الإ�سالمي ليبيرية )اإ�سبانية والبرتغال حاليًا( �سنة 
ع�سر الموؤلف )دولة بني الأحمر(، منتهيا منه اإلى عهد ال�سلطان الغني 
باهلل محمد الخام�س ثامن ملوك بني الأحمر، حيث وزر له مرتين، وهو 
من  ويتاألف   عليها،  وفد  ومن  غرناطة،  اأعالم  ل�سيرة  متميزة  درا�سة 
خم�سة ع�سر �سفرًا، اأو اثني ع�سر �سفرًا)71(، كما في ريحانة الكتاب)72(، 
وهذه الأ�سفار في مجموعها،  ق�سمان كما ورد في نهاية مقدمة الكتاب.
الق�سم الأول: »في حلى المعاهد والأماكن والمنازل والم�ساكن« وهو 

الخا�س بغرناطة بني الأحمر.
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وال�ساكن«  والمتحرك  والقاطن،  الزائر  حلى  »في  الثاني:  والق�سم 
وهو لب الكتاب، وفيه تناول تراجم ال�سعراء والأدباء والملوك، والوزراء، 
تاأليف  ويرجع  التاريخي،  الهجائي  الترتيب  متبعا  و�سواهم،  والعلماء، 
ابن الخطيب للكتاب اإلى ما قبل �سنة 760هـ، ولكنه لم يفرغ منه اإل في 

اأوا�سط عام 765هـ)73(.
التي  الن�سخة  محقق  عنان،  اهلل  عبد  محمد  الباحث  تحدث  وقد 
اعتمدنا عليها في بحثنا هذا بالتف�سيل عن تاريخ تاأليفه فاأ�سار اإلى اأن 
ابن الخطيب قد يكون بداأ في كتابته، اأو جمع مواده قبل محنته الأولى، 
حينما ُعزل �سلطاُنه، ونفي معه اإلى المغرب، وذلك في �سنة:761هـ، وقد 
اإلى غرناطة في  بالمغرب  منفاه  فيه عقب عودته من  الكتابة  ا�ستاأنف 
�سنة: 763هـ، وبعد ا�ستمراره في وزارته الثانية، والتي دامت زهاء ع�سرة 
اأعوام، وهي المرحلة التي تو�سف باأنها األمع فترات حياته، واأخ�سبها 
من  كثير  في  ظهر  ما  وهذا  الإحاطة،  تراجم  كتابة  في  ا�ستمر  اإنتاجًا 
اإ�ساراته، حيث ذكر في ر�سالة اإلى ابن خلدون موؤرخة في جمادى الأولى 
من  بن�سخة  بعث  واأنه  769هـ،  �سنة:  اأوائل  قبل  اأتمه  اأنه  769هـ،  �سنة: 
»الإحاطة« اإلى الم�سرق، كما ي�ست�سف اأي�سًا من اإ�سارات كثيرة اأن ابن 
الخطيب ا�ستمر في تدوين، تراجم الإحاطة ، وتنقيحها اإلى غاية اأوائل 

�سنة: 772هـ)74(. 
اأول من ن�سخ كتاب »الإحاطة« هو  اأن  ويذكر محمد عبداهلل عنان 
من  ال�سلطان  اأولد  موؤدب  ال�سري�سي،  عبداهلل  اأبو  الخطيب  ابن  تلميذ 
المقري  حدثنا  ما  ووفق  فيه،  يثق  كان  حيث  الخطيب،  ابن  م�سودات 
عبداهلل  محمد  وينبه  مجلدات،  �ستة  في  الأولى  الن�سخة  جاءت  فقد 
التي  الكاملة  الن�سخة  باأنها هي  المقول  الوحيدة  الن�سخة  اأن  اإلى  عنان 
انتهت اإلينا من »الإحاطة« هي ن�سخة جامع الزيتونة، وهي تقع في ثالثة 

مجلدات)75(.
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وقد �سدر كتاب الإحاطة على مراحل عن من�سورات مكتبة الخانجي 
بين  عنان  عبداهلل  محمد  بتحقيق  بالقاهرة،  والتوزيع  والن�سر  للطبع 
�سنتي 1978/1973م في اأربعة مجلدات، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها 

في درا�ستنا.
باأنه  غرناطة(  اأخبار  في  )الإحاطة  كتاب  زيدان  جرجي  وي�سف 
على  مرتبة  مجلدات،  ثالثة  في  غرناطة  لم�ساهير  تاريخي  »معجم 
حروف الهجاء. في �سدره فذلكة جغرافية خطط فيها ولية غرناطة، 
وجندهم،  واأزياءهم،  ومعاي�سهم،  اأهلها،  عادات  وذكر  يتبعها،  وما 
على  اأتى  ثم  لعهده.  الجتماعية  اأحوالهم  من  وكثيرًا  و�سالحهم، 
التراجم،  وق�سم ترجمة كل رجل اإلى اأبواب في تاريخ حياته، ومناقبه، 
نف�سه.  بترجمة  الكتاب  تقت�سيه ترجمته. وختم  اأحواله على ما  و�سائر 
ومنه ن�سخة خطية في المتحف البريطاني، والأ�سكوريال.واهتمت �سركة 
الكتب  دار  في  منه  الأول  الجزء  فوجدت  بن�سره  الم�سرية  الكتب  طبع 
الم�سرية، واأخذت تبحث عن الجزئين الآخرين. ف�سدر الجزء الأول 
منه مطبوعًا في نحو 400 �سفحة، والثاني في 308 �سفحات �سنة: 1319. 
وقد لخ�س هذا الكتاب كازيري. وله مخت�سر ا�سمه: )مركز الإحاطة 

باأخبار غرناطة( في برلين، وباري�س، ومدريد«)76(.
و�سف  اأدق  ي�سف  غرناطة(  اأخبار  في  )الإحاطة  كتاب:  اإن 
الحقبة  في  غرناطة  لمدينة  والجتماعي  والأدبي،  ال�سيا�سي،  التاريخ 
عن  باإ�سهاب  فيه  ويتحدث  الخطيب،  بن  الدين  ل�سان  فيها  عا�س  التي 
المراحل ال�سابقة، كما ي�سلط الأ�سواء على اأمور دقيقة تت�سل بالطبيعة، 
فيه  وير�سد  واأنهارها،  وجنانها،  ومدينة غرناطة،  و�سماتها،  والأر�س، 
ووافيًا  �سافيا،  دقيقًا  و�سفًا  وي�سفها  المدينة،  تاريخ  الخطيب  ابن 
لالأعالم  وافية  ترجمات  يحوي  كونه  عن  ف�ساًل  وبراعة،  بالغة،  في 
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وتاريخ،  وفن،  اأدب،  كتاب  فهو  الخطيب،  لبن  والمعا�سرين  القدامى، 
واجتماعية،  واقت�سادية،  جغرافية،  تقويمات  من  يخل  ولم  و�سيا�سة، 
اأنه يعتبر معجمًا من المعاجم النفي�سة التي تحوي تراجم  اإلى  اإ�سافة 

�سافية للعلماء من �ستى الأ�سناف.
وقد اأجمع عدد كبير من كبار الدار�سين، والموؤرخين على اأنه كتاب 
اأهم كتاب و�سل  اأنه  اإلى  فريد بين كتب التاريخ في مو�سوعه، وذهبوا 
لمدينة  التاأريخ  على  يقت�سر  ل  وهو  الخطيب،  ابن  موؤلفات  من  اإلينا 
غرناطة فح�سب، ولكنه« عبارة عن مو�سوعة �ساملة لكل ما يتعلق بهذه 
فهو  والمعالم،   والأو�ساف،  الأخبار،  من  التالدة،  الأندل�سية  المدينة 
من  بها  يحيط  وما  ومواقعها،  وِخططها،  جغرافيتها،  و�سف  يتناول 
الأوائل،  العرب  بها  نزل  منذ  تاريخها  يتناول  ثم  والجبال،  المروج، 
وال�سعراء،  الكّتاب،  من  بها  مر  اأو  نزلها  ومن  بها،  كان  من  واأخبار 
الدولة  لتاريخ  خال�سة  يت�سمن  كما  والمتغلبين،  والوزراء،  والأدباء، 
الن�سرية منذ ع�سر موؤ�س�سها محمد بن يو�سف ابن الأحمر حتى ع�سر 
الموؤلف. وهذا عدا ما يورده الموؤلف خالل مو�سوعته من تراجم فيا�سة 

لملوك الدولة الن�سرية المتعاقبين«)77(. 
وي�سف الباحث محمد ال�سريف قاهر الكتاب باأنه مو�سوعة جامعة 
لكل ما يت�سل بغرناطة تاريخيًا، وجغرافيًا، واقت�ساديًا، واإنتاجًا فكريًا، 
خا�سة  ب�سفة  ويعتني  الخطيب،  ابن  ع�سر  اإلى  الإ�سالمي  الفتح  منذ 
الأندل�س،  في  له  المعا�سرين  من  وال�سعراء  العلماء،  اأكابر  بترجمة 

والمغرب، ويلتزم الترتيب الأبجدي لأ�سحاب التراجم)78(.
وقد تحدث المقري عن المكانة التي تحتلها الإحاطة في النفو�س، 
الطائر  فهو  الإحاطة،  كتاب  »واأما  فقال:  الم�سرق  علماء  لدى  ول�سيما 
ال�سيت بالم�سرق، والمغرب، والم�سارقة اأ�سد اإعجابًا به من المغاربة، 
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اعتنى  وقد  الم�سرقية،  البالد  هذه  في  قلته  مع  بذكره،  لهجًا  واأكثر 
الدم�سقي  اإبراهيم  بن  محمد  »الب�ستكي«  ال�سهير  الأديب  باخت�ساره 
المتوفى عام: 830هـ، و�سماه )مركز الإحاطة في اأدباء غرناطة(«)79(. 
منهما،  الثاني  ال�سفر  على  المقري  اطلع  �سفرين،  في  اخت�ساره  ويقع 
اأ�سل الإحاطة في  اأ�سفار من  اأربعة  و»ن�س على كون الب�ستكي اخت�سر 
�سفر، اأي اأن الكتاب فقد ثالثة اأرباعه، وهذه الموا�سفات ل تتما�سى مع 
موا�سفات هذا ال�سفر اأنه من حيث المادة التي يحتويها يزيد حتى على 
يتجاوز  الب�ستكي ل  ولعل مخت�سر  ال�سعف،  باأكثر من  المطبوع  الن�س 

ن�سف الن�س المطبوع من الإحاطة«)80(.
ونظرًا لالأهمية الكبيرة التي يمثلها كتاب )الإحاطة(، فقد اخت�سر 
مخت�سري  ومن  والم�سائخ،  الأدباء،  من  العديد  قبل  من  مرات،  عدة 
الإحاطة كذلك ال�سيخ )اأبو جعفر البقني(، فقد نقل عنه »فيما يظهر 
�ساحب النيل، واأبو جعفر البقني عا�س بعد �سنة �ست وثمانين اأي بعد 
تاريخ ن�سخ ال�سفر مو�سوع الحديث. ومن ثم فقد اأ�ساف في مخت�سره 
اإلى ن�س الإحاطة اأ�سياء حدثت بعد وفاة ابن الخطيب، وذلك كما وقع 

في ترجمة ابن خلدون مثاًل«)81(.
2 - بو�عث تاأليف �لكتاب:

ي�سكل كتاب »الإحاطة في اأخبار غرناطة« امتدادًا لبع�س الدرا�سات 
ال�سابقة التي قام بها بع�س الموؤرخين في الم�سرق، والمغرب، وقد ذكر 
ابن الخطيب بواعث تاأليف كتاب الإحاطة، وم�سادره في مقدمة كتابه 
�سم  اإلى  وو�سيلة  الب�سر،  ماأرب  التاريخي  الفن  كان  ولما   ...« فقال: 
الن�سر يعرفون به اأن�سابهم في ذلك �سرعًا،  وطبعًا وما فيه، ويكت�سبون 
به عقل التجربة في حال ال�سكون والرفيه، وي�ستدلون ببع�س ما يبدي 
به الدهر وي�سفيه، ويرى العاقل من ت�سريف قدرة اهلل تعالى ما ي�سرح 
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�سدره بالإ�سالم، ويخفيه، ويمر على م�سارع الجبابرة فيح�سبه بذلك 
واعظًا ويكفيه. وكتاب اهلل يتخلله من الق�س�س ما يتمم هذا ال�ساهد 
�ُسِل َما  لهذا الفن ويوفيه. قال تعالى:  {وُكالًّ نَُّق�سُّ َعلَيَك ِمن �أَنَباِء �لرُّ

ُنَثِبُت ِبِه ُفوؤَ�َدَك}«)82(.
ِبَما  �لَق�َس�ِس  �أَح�َسَن  َعلَيَك  َنُق�ُس  {َنحُن  قائل:  من  عز  وقـال 

�أَوَحيَنا �إَِليَك َهَذ� �لُقرَء�ن َو�إِن ُكنَت ِمن َقبِلِه َلِمَن �لَغاِفِليَن})83(.
فو�سح �سبيل مبين، وظهر اأن القول بف�سله يقت�سيه عقل ودين . واإن 
بع�س الم�سنفين ممن ترك نومه لمن دونه، واأنزف ماء �سبابه مودعًا 
الباب  هذا  مثل  في  اختلفت  ويردونه  النا�س،  يق�سده  كتابه  بطن  اإياه 
اأغرا�سهم. فمنهم من اعتنى باإثبات حوادث الزمان، ومنهم من اعتنى 
برجاله بعد اختيار الأعيان عجزًا عن الإحاطة بهذا ال�ساأن، عموما في 

اأكثر الأقطار، وخ�سو�سًا في بع�س البلدان.
اإليها  هز  تاريخًا  لوطنه  اأفرد  من  مو�سوعات  من  جملة  فتذكرت 
-علم اهلل - وفاٌء وكرم، ودار عليها، بقول اهلل من رحمته الوا�سعة حرم، 
كتاريخ مدينة بخارى لأبي عبداهلل محمد بن اأحمد بن �سليمان الفخار. 
وتاريخ اأ�سبهان لأبي نعيم اأحمد بن عبداهلل الحافظ بن عبدالعزيز بن 

الق�سار.
وتاريخ بغداد للخطيب لأبي بكر بن ثابت، واأخبار بغداد لأحمد بن 
اأبي طاهر. وتاريخ وا�سط لأبي الح�سين على بن الطيب الخالفي. وتاريخ 
وتاريخ  ارتحل عنها.  ومن  ال�سحابة ومن دخلها،  نزل حم�س من  من 
دم�سق لأبي القا�سم علي بن الح�سين بن ع�ساكر. وتاريخ مكة لالأزرقي. 
بن  اأحمد  بن  لعبدالرحمن  وتاريخ م�سر  النجار.  المدينة لبن  وتاريخ 
نوا�س. وتاريخ الإ�سكندرية. وتاريخ طبقات فقهاء تون�س لأبي محمد بن 
عبداهلل بن اأبي العبا�س بن خلف التميمي. وعنوان الدراية في ذكر من 
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كان في المائة ال�سابعة ببجاية، �ساحب الحلية. وتاريخ اأ�سبهان اأي�سًا 
لأبي زكريا يحي بن عبد الوهاب بن قندة الحافظ. وتاريخ ني�سابور)84( 
للحاكم اأبي عبد اهلل بن الي�سع،  وذيله لعبد الغافر بن اإ�سماعيل. وتاريخ 
�سيزار  اأهل  طبقات  وتاريخ  �سهردار.  بن  �سيرويه  �سجاع  لأبي  همذان 
لأبي عبد اهلل محمد، وعنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء في المائة 
الأ�سفر.  تلم�سان لبن  وتاريخ  الغبريني.  العبا�س  لأبي  ببجاية  ال�سابعة 
وتاريخها  عبدالكريم.  لبن  فا�س  وتاريخ  هدية.  لبن  اأي�سًا  وتاريخها 
اأي�سًا لبن اأبي زرع. وتاريخ فا�س اأي�سا للقونجي. وتاريخ �سبته الم�سمى 
بالفنون ال�ستة لأبي الف�سل عيا�س بن مو�سى بن عيا�س. وتاريخ بلن�سية 
لبن علقمة. وتاريخ اإلبيرة لأبي القا�سم محمد الغافقي المالحي، وتاريخ 
�سقورة لبن اإدري�س، وتاريخ مالقة لأبي عبداهلل بن ع�سكر،  تركه غير 
تام،  فاأتمه بعد وفاته ابن اأخيه اأبو بكر بن خم�سين. والإعالم بمحا�سن 
الأعالم من اأهل مالقة، لأبي العبا�س اأ�سبغ بن العبا�س. والحتفال في 
اأعالم الرجال، لأبي بكر الح�سن بن محمد بن مفرج القي�سى. وتاريخ 
الروؤ�ساء، والفقهاء، والق�ساة  قرطبة، منتخب كتاب الحتفال. وتاريخ 
ب�سكوال.  بن  القا�سم  لأبي  ومنتخبه  بن مظاهر.  لأبي جعفر  بطليطلة، 
لبن  الخ�سراء  الجزيرة  وتاريخ  حيان.  لبن  قرطبة،  فقهاء  وتاريخ 
ب الم�سمى بالطالع ال�سعيد،  لأبي الح�سن  خم�سين، وتاريخ قلعة يح�سِ
ابن �سعيد. وتاريخ بقيرة لأبي عبداهلل بن الموؤذن. والدرة المكنونة في 
اأخبار ل�سبونة لأبي بكر بن محمد بن اإدري�س الفارابي العالو�سي. ومزية 
المرية لأبي جعفر اأحمد بن خاتمة من اأ�سحابنا. وتاريخ المرية وباجة، 
ل�سيخنا ن�سيج وحده اأبي البركات بن الحاح، متع اهلل باإفادته، وهو في 

مبي�سته لم يرمها بعد.
فداخلتني ع�سبية ل تقدح في دين، ول من�سب، وحميٌة ل يذم في 
وفر  بما  التي ل خفاء  الح�سرة)85(  اأن هذه  وراأيت  مثلها متع�سب،... 
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ثغر)86(  جعلها  مقدارها،  جالل  من  واأراده  اإيثارها،  اأ�سباب  من  اهلل 
الإ�سالم، ومتبواأ العرب الأعالم قبيل)87( ر�سوله عليه اأف�سل ال�سالة، 
الأنهار،   وجريان  الأقطار،  اعتدال  من  خ�سها  وما  ال�سالم،  واأزكى 
عند  الكرام  العرب  نزلها  الأ�سجار...  والتفاف  العتمار،  وانف�ساح 

دخولهم مختطين فعمروا واأولدوا، واأثبتوا المفاخر وخلدوا........
اأهل غرناطة، قد قام من  الغافقي)88(، من  القا�سم  اأبو  وقد كان 
هذا الغر�س بفر�س، واأتى من كل ببع�س. فلم ي�سف من غلة، ول �سد 
ورجوت  للتاأليف.  وانتدبت  الوظيف،  بهذا  قلة)89( فقمت  كّثر  ول  خلة، 
على نزارة حظ ال�سحة، وازدحام ال�سواغل)90(. الملحة اأن ا�سطلع من 

هذا الق�سد بالعبء الذي طالما طاأطاأت له الأكتاد«)91(.
بكتب  كبيرًا  اهتمامًا  اهتموا  قد  الأندل�سيين  اأن  بالذكر  والجدير 
»تاريخ  على  ركزوا  اإذ  الثقافية،  حياتهم  مراحل  مختلف  في  التراجم 
بالدهم، وتاريخ الفكر الإ�سالمي ب�سفة عامة، وقد ظهر ذلك منذ وقت 
)238هـ(،  حبيب  بن  الملك  عبد  الموؤرخين  اأوائل  من  وكان  مبكر...، 
واآل الرازي محمد بن مو�سى الرازي )249هـ(، وابنه محمد بن اأحمد 
وغريب  الأندل�س،  تاريخ  موؤلف  )327هـ(،  القوطية  وابن  )324هـ(، 
ابن �سعيد )369هـ(، موؤلف مخت�سر كتاب الطبري، وحبان ابن خلف 
حزم  وابن  )470هـ(،  رزين  وابن  العامرية،  الماآثر  موؤلف  )377هـ(، 
اأن�ساب العرب، واأبو القا�سم �ساعد الطليطلي  القرطبي موؤلف جمهرة 
وبنو  ال�سالة )577هـ(،  �ساحب  وابن  الأمم  موؤلف طبقات  )420هـ(، 
�سعيد عبدالملك بن �سعيد )560هـ(، وابنه محمد )519هـ(، واأبو جعفر 
موؤلف  )605هـ(،  المولود  المغربي  �سعيد  بن  وعلي  )559هـ(،  اأحمد 
المعجب)581-618هـ(.  موؤلف  والمراك�سي  المغرب،  حلى  في  المغرب 
القرن  في  قمتها  الأندل�سية  للبالد  التاريخية  الدرا�سات  بلغت  واأخيرًا 
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لالأخبار،  الجامع  الموؤرخ  الخطيب  ابن  يد  الميالدي على  الرابع ع�سر 
والوجدانية  والفكرية،  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  بالن�ساطات  والمحيط 
ثم ابن خلدون الفيل�سوف الجتماعي الذي اعتمد على ر�سيد الموؤرخين 

لي�سع علم الجتماع«)92(.  
واأما الأمير ابن الأحمر، حفيد ال�سلطان الغني باهلل فقد اأورد لدى 
محمد  الباحث  لخ�سها  رواية  كتاب«الإحاطة«  تاأليف  اأ�سل  عن  حديثه 
عبد اهلل عنان في اأن »الأديب الغرناطي اأبا عبداهلل محمد بن ُجزي، 
ملتجئًا  عليه  مغ�سوبًا  العدوة،  اإلى  عبر  الحجاح،   اأبي  ال�سلطان  كاتب 
وطلب  وفادته،  عنان  اأبو  فاأكرم  703هـ،  �سنة:  عنان  اأبي  ال�سلطان  اإلى 
كتابًا متقنًا جامعًا.  الأندل�س، فو�سع في ذلك  موؤلفًا عن  اأن ي�سع  اإليه 
ولما عبر ابن الخطيب اإلى المغرب في اأواخر �سنة: 755هـ عقب م�سرع 
ال�سلطان اأبي الحجاح، �سفيرًا عن �سلطانه الغني باهلل اإلى ال�سلطان اأبي 
عنان، اطلع على موؤلف ابن جزي المذكور، واأعجب بمحتوياته، وخطر 
تاريخ غرناطة(.  تي�سر من  اأن يقوم بو�سع كتاب في )الإحاطة بما  له 
بالجزء  الواردة  ترجمته لبن جزي  في  نف�سه  الخطيب  ابن  لنا  ويقول 
الثاني من الإحاطة اإنه اطلع على اأجزاء من موؤلف ابن جزي المذكور 
ت�سهد با�سطالعه، واأي اأنه ابن جزي قيد بخطه من الأجزاء الحديثة، 
ابن  عاد  ولما  الحد.  ويفوق  الو�سف،  يفوت  ما  والأ�سعار،  والفوائد، 
الخطيب اإلى الأندل�س، واألفى الحاجب الكبير اأبا نعيم ر�سوان متربعًا 
اأن  جانبه  اإلى  ي�ستطيع  ل  اأنه  و�سعر  والوزارة،  الحجابة،  من�سب  في 
يزاول ما كان يطمح اإليه من ال�سلطان انتهز فر�سة هذا النتباذ، وعكف 
والوفيات،  المواليد،  تاريخ  يدون  واأخذ  )الإحاطة(  كتاب  تاأليف  على 
والأ�سماء، والألقاب، ويراجع مختلف الم�سنفات، وكان �ساعده الأيمن 
في ذلك اأبو عبداهلل ال�سري�سي، فهو الذي تولى نقل الم�سودات، وترتيبها، 
وتبويبها، حتى تم الكتاب في �ستة مجلدات، ولما عاد ابن الخطيب اإلى 
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الأندل�س، عقب انتهاء محنته الأولى في �سنة: 763هـ، عاد اإلى مراجعة 
كتاب )الإحاطة( والزيادة فيه، حتى تحقق ما كان يبغيه له من ال�سعة، 

والإحاطة، وتمت ن�سخته الأولى في اثني ع�سر �سفرًا«)93(.
3 - م�سادره:

اأما م�سادره، فقد ذكرها اأي�سا في المقدمة)94(، وهي تنق�سم اإلى 
ق�سمين: م�سادر كتابية، وم�سادر �سفوية.

فاأما الم�سادر الكتابية فمنها: تاريخ ابن القوطية، والمقتب�س لبن 
حيان، والذخيرة في محا�سن اأهل الجزيرة لبن ب�سام، والبيان المغرب 
لبن عذاري المراك�سي، وقالئد العقيان للفتح بن خاقان، وتاريخ مالقة 
لبن ع�سكر،  وتاريخ ابن ال�سيرفي المو�سوم »بالأنوار الجلية في تاريخ 
يتعلق  فيما  كثيرًا،  نقل  قد  الخطيب  ابن  اإن  ثم  المرابطية«،  الدولة 
كتاب  ومن  الغافقي،  القا�سم  لأبي  اإلبيرة«  »علماء  كتاب  من  بالتراجم 
»تاريخ ابن م�سعدة« المو�سوم بـ »تاريخ قومه«، وكتاب »القدح المعلى في 

التاريخ المحلى«.
كما ا�ستعان اأي�سا بكتاب »الطالع ال�سعيد في تاريخ بني �سعيد« لأبي 
الأبار،  ال�سيراء« لبن  »الحلة  الأندل�سي، وكتاب  الح�سن علي بن �سعيد 
وكتاب »ال�سلة« لبن ب�سكوال، و»الذيل والتكملة« لعبدالملك المراك�سي،  

و»�سلة ال�سلة« لبن الزبير، وغيرها.
الغالبة  الكثرة  وهم  بمعا�سريه،  فتتعلق  ال�سفوية،  الم�سادر  واأما 
وغيرهم.  واأ�سدقائه،  وتالمذته،  �سيوخه،  من  »الإحاطة«،  كتاب  في 
وكان يتح�سل على المعلومات من الأ�سخا�س اأنف�سهم،  اأو من ذويهم، 
ومعارفهم، وعول ابن الخطيب فيما يتعلق ب�سالطين الدولة الن�سرية، 

ووزرائها على الوثائق، والر�سائل الديوانية .
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ومن هذه الم�سادر اأي�سًا كتب ابن الخطيب ال�سابقة التي �سنفها 
من قبل ككتاب »اللمحة البدرية في الدولة الن�سرية«، وكتاب »نفا�سة 
لقيناه  من  في  الكامنة  »الكتيبة  وكتاب  الغتراب«،  في عاللة  الجراب 

بالأندل�س من �سعراء المائة الثامنة« و�سواها)95(.
ونظرًا اإلى الأهمية البالغة التي تكت�سيها الم�سادر التي اعتمد عليها 
ل�سان الدين بن الخطيب في كتاب: »الإحاطة في اأخبار غرناطة«، والتي 

تنعك�س ل محالة على منهجه، فاإننا نقدم لمحة موجزة عن اأهمها:  
1 - تاريخ بغد�د للخطيب �لبغد�دي:

يعد كتاب: )تاريخ بغداد( للخطيب البغدادي، واحدًا من اأعرق الكتب 
462هـ/1072م،  �سنة:  المتوفى  البغدادي  األفه  وقد  القديمة،  التراثية 
والكتاب«واإن حمل ا�سم: )تاريخ بغداد( فهو كتاب تراجم لرجال بغداد، 
ولمن ات�سلوا بها منذ عهد اإن�سائها حتى اأيام الموؤلف، اأكثر منه تاريخًا 
للمدينة نف�سها. وقد تحدث الموؤلف عن المدينة وعن بنائها، وخططها 
حديثًا موجزًا، ثم تحدث بتف�سيل، واإ�سهاب عن الرجال الذين ات�سلوا 
ببغداد �سواء اأكانوا من اأعيان اأهلها، اأم من كبراء الواردين عليها...، 
وثالثين  واحدًا  الكتاب  في هذا  البغدادي  لهم  ترجم  الذين  وبلغ عدد 
ترتيبًا  فيه  التراجم  مواد  رتبت  وقد  ترجمة.  اآلف  و�سبعة  مائة  وثمان 
واأول من  الأب،  وا�سم  العلم،  ا�سم  ت�سل�سل حروف  فيه  ُروعي  معجميا، 
اهلل  �سلى   - محمد  العربي  النبي  با�سم  تبركًا  المحمدون  لهم  ترجم 
عليه و�سلم -...، ووقع الكتاب في اأربعة ع�سر جزءا، ُطبع بتحقيق محمد 
م�سورًا  وطبع  الخانجي،  بمكتبة  1931م  عام:  بالقاهرة  الفقي  حامد 

بدار الكتاب العربي ببيروت عام: 1969م«)96(.
2 - �لذخيرة في محا�سن �أهل �لجزيرة لبن ب�سام:

واأما كتاب الذخيرة فهو اأحد اأهم الكتب التي ر�سدت التاريخ الأدبي 
542هـ بعد امتعا�سه مما  لالأندل�س، فقد األفه ابن ب�سام المتوفى عام: 
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يلقاه اأدباء الأندل�س من اإهمال، واإعرا�س من قبل مواطنيهم، فقرر و�سع 
اإلى قيمتهم، والجتهاد  ال�سفر لرفع ال�سيم عنهم، ولفت الأنظار  هذا 
في تدوين اأخبارهم، وجمع العيون من مقطوعاتهم ال�سعرية، والنثرية، 
ملوكها،  و�سير  الأندل�س،  اأنباء  فيها من  اأدبية جليلة  يعد مو�سوعة  وهو 
الموؤرخين،  من  لأجيال  اأتاح  ما  وكتابها  �سعرائها،  واأخبار  ووزرائها، 
في  والجتماعية  الفكرية،  الحياة  مناحي  �ستى  تناولوا  الذين  والكتاب 
اأن يفيدوا منه، ويجدوا فيه من المعلومات ما ل مثيل له في  الأندل�س 
اأي كتاب اأندل�سي اآخر، ول�سيما فيما يت�سل بالفترة التي ت�سمى بع�سر 

ملوك الطوائف، وبداية دولة المرابطين)97(.
فيه  الموؤلف  »انتهج  وقد  اأجزاء،  ثمانية  في  الذخيرة  كتاب  ويقع 
منهج الثعالبي في يتيمته، وتاأثر به، وق�سمه اإلى اأربعة اأق�سام، ثالثة من 
مناطق متفرقة في الأندل�س، وخ�س الرابع بالوافدين على الأندل�س من 
المغرب والم�سرق من اأهل ع�سره. ويت�سح من مقدمة ابن ب�سام غيرته 

على الأندل�س، وحبه لأهلها«)98(.

3 - �لمقتب�س من �أنباء �أهل �لأندل�س لبن حيان �لقرطبي:
وكتاب »المقتب�س« لبن حيان، ومو�سوعه تاريخ الأندل�س منذ الفتح 
الذي  الموؤلف  91هـ )711م(، حتى قريب من ع�سر  �سنة:  لها  العربي 
الباحث  يذكر  وكما  )987-1031م(،  )377-422هـ(/  بين:  ما  عا�س 
خالفة  بنهاية  الواقع  في  ينتهي  فهو  الكتاب  محقق  مكي  علي  محمود 
الحكم الم�ستن�سر على وجه التقريب، وقد و�سفه الفقيه اأبو محمد بن 
حزم في ر�سالته في ف�سل الأندل�س باأنه كتاب تاريخ كبير »في اأخبار اأهل 
الأندل�س تاأليف اأبي مروان بن حيان نحو ع�سرة اأ�سفار، من اأجل كتاب 

األف في هذا المعنى، وهو في الحياة بعد، لم يتجاوز الكتهال«)99(.
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4 - تاريخ �فتتاح �لأندل�س لأبي بكر بن �لقوطية:
فيمكن  القوطية  بن  بكر  لأبي  الأندل�س«  افتتاح  »تاريخ  كتاب  واأما 
اعتباره م�سدر الم�سادر في تاريخ الأندل�س كما يذهب اإلى ذلك الأ�ستاذ 
اإ�سماعيل العربي، حيث اإننا نلفي »كبار الموؤرخين مثل ابن عذاري، وابن 
خلدون، وابن الأثير يقتب�سون مما كتبه ابن حيان )377-469هـ(، الذي 
ولد بعد ع�سر �سنوات من وفاة ابن القوطية، ويتخذونه  دلياًل، وحجة، 
باعتباره  بروايته  وي�ست�سهد  القوطية،  ابن  اإلى  حيان  ابن  ي�ستند  بينما 
معا�سرًا لالأحداث التي يكتب عنها«)100(، وقد ا�ستفاد من هذا الكتاب 

الهام عدد كبير من القدماء، والمحدثين.
5 - �أعالم مالقة لبن ع�سكر:

تاأليفه  على  تعاقب  والذي  مالقة«،  »اأعالم  بكتاب  يتعلق  وفيما 
القا�سي بن ع�سكر، وابن اأخته اأبو بكر بن خمي�س، فقد جمعت فيه اأخبار 
اأو اجتاز  فقهاء مالقة، واأدبائها، كما اهتم بمن �سكن مالقة، ودخلها، 
ومحا�سنهم،  اأدبهم،  و�سمات  اأخبارهم،  اإلى  التطرق  يغفل  ولم  عليها، 
الأندل�س،  فقهاء  من  عنه  اأخذوا  من  وذكر  وبالغتهم،  ومرا�سالتهم، 
وغيرهم، وهو كتاب نفي�س يت�سل بتراجم اأعالم حا�سرة اأندل�سية كان 
لها دور مهم في بناء الح�سارة، والثقافة في دولة الإ�سالم بالأندل�س، 
علم،  من  مالقة  تعرفه حا�سرة  كانت  عما  يك�سف  الثمينة  بمادته  وهو 
ون�ساط في ممار�سته تح�سياًل، وتدري�سًا، وتاأليفًا، كما اأنه يقارب بيئة 
الأندل�س في حوا�سرها، ومجال�س علمائها، وما كان يجري في �ساحات 

الدر�س بين طلبتها، واأ�ساتذتها)101(.
6 - عنو�ن �لدر�ية فيمن ُعرف من �لعلماء في �لمائة �ل�سابعة ببجاية 

لأبي �لعبا�س �لُغبريني:
في  العلماء  من  ُعرف  فيمن  الدراية  »عنوان  كتاب:  اإلى  وبالن�سبة 
المائة ال�سابعة ببجاية« لأبي العبا�س اأحمد بن اأحمد الُغبريني المتوفى 
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�سنة: 704هـ، فهو يحوي بين دفتيه تراجم اأعالم تمكننا من ا�ستك�ساف 
الهجري  ال�سابع  القرن  في  والجتماعية،  والأدبية،  التاريخية،  الحياة 
في  الغبريني  رغبة  هو  تاأليفه  على  والباعث  بقليل،  قبله  وما  ببجاية، 
التعريف برجال ال�سند، والترجمة لهم حتى تكون �سفاتهم، ومزاياهم 
وا�سحة للمتلقي، والقارئ، وقد حوى 149 ترجمة،« يمكننا اأن نق�سمها 

اإلى ما يلي:
1 - تراجم البجائيين، والجزائريين، ومن يت�سل بهم.

2 - تراجم الأندل�سيين المهاجرين اإلى بجاية ونواحيها.
3 - تراجم الغرباء الوافدين عليها من الم�سرق«)102(. 

7 - �لحلة �ل�سير�ء لبن �لأبار:
ويو�سف كتاب »الحلة ال�سيراء« لبن الأبار الق�ساعي المتوفى عام: 
658هـ/1260م باأنه اأح�سن كتبه، واأعظمها فائدة، وهو من عيون ما األف 

اأهل الأندل�س، واأحد المراجع الثمينة التي ل ي�ستغني عنها من يوؤرخ له، 
اأو يكتب في اأي ناحية من نواحي الحياة فيه، وقد كان �ساحب الف�سل 
في اكت�ساف القيمة التاريخية والأدبية لهذا الكتاب الم�ست�سرق دوزي، 
الذي اأ�ساد بقيمته، وخ�سائ�س �ساحبه، وال�سعر الموجود فيه لي�س كله 
ونافذ  الطالع،  وا�سع  فحاًل  موؤرخًا  الأبار  ابن  فيه  بدا  وقد  لالأمراء، 

النظر، و�سادق الحكم)103(.
4 - منهجـــــه:

فقال:  »الإحالطة«  كتاب  في  منهجه  عن  الخطيب  ابن  تحدث 
هو  مخيلتي  اختياره  في  و�سرفت  حيلتي،  اإليه  انتهت  الذي  »والترتيب 
اأنني ذكرت البلدة)104(، حاطها اهلل، منبها منها على قديمها، وطيب 
هوائها واأديمها، واإ�سراق عالها، ومحا�سن حالها، ومن �سكنها وتولها، 
واأحوال اأنا�سها ومن دال بها من �سروب القبائل، واأجنا�سها، واأعطيت 
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الحروف  على  الأ�سماء  وذكرت  �سرورتها.  الفخر  في  واأرخت  �سورتها 
الملوك،  فذكرت  المرتبة:  بالتراجم  اأجنا�سهم  وف�سلت  المبوبة، 
والأمراء ثم الأعيان، والكبراء ثم الف�سالء، ثم الق�ساة، ثم المقرئين 
الكتاب  ثم  النجباء  الطلبة  و�سائر  والفقهاء،  المحدثين،  ثم  والعلماء 
وال�سوفية  وال�سلحاء،  الزهاد،  ثم  والأثراء،  العمال  ثم  وال�سعراء، 
الجميع  ولينظم  بالم�سك،  والختتام  بالملك،  البتداء  ليكون  والفقراء 
بحكم  المدينة  �سكن  من  اإلى  تنق�سم  طبقة  وكل  ال�سلك)105(.  انتظام 
اأو خا�س  الأقطار  اأو طراأ عليها مما يجاورها من  الأ�سالة وال�ستقرار 
اإليها - وهو الغريب - اأثباج)106( البجار، اأو األم بها ولو �ساعة من نهار. 
فاإن كثرت الأ�سماء نوعت وتو�سعت، واإن قلت اخت�سرت وجمعت. واآثرت 
الوفيات،  ل�سرود  والآباء  الأجداد،  في  ثم  الأ�سماء  في  الحروف  ترتيب 
اأذكر  اأن  اإلى  وذهبت  ال�ستق�ساء.  عن  الزمان  رتبها  التي  والمواليد 
واأنحاله،  ومذاهبه،  وبلده،  ومولده،  وح�سبه  واأ�سالته،  ون�سبه،  الرجل، 
والفن الذي دعا اإلى ذكره، وحليته، وم�سيخته - اإن كان ممن قيد علما 
اأو كتبه - وماآثره اإن كان ممن و�سل الف�سل ب�سببه)107( و�سعره اإن كان 
�ساعرًا، واأدبه، وت�سانيفه اإن كان ممن األف في فن وهذبه، ومحنته اإن 
اإذا ا�سترجع اهلل من  كان ممن بزه الدهر، و�سلبه، ثم وفاته، ومنقلبه 

محنته حياته ما وهبه«)108(.
لأعالم  ترجمته  في  الخطيب  ابن  لمنهج  بالن�سبة  نالحظه  وما 
غرناطة اأنه قد ا�ستفاد من الطرائق التي ا�ستخدمها الموؤرخون من قبله، 
كما اأنه لم ي�ستخدم منهجًا واحدًا وطبقه على الجميع، حيث اإننا نجد 
تنوعًا في ر�سده لل�سخ�سيات التي يترجم لها، وقد »ق�سمه اإلى اأق�سام 
كالق�ساة،  النباهة  لذوي  وثالث  للعمال،  وق�سم  والأمراء،  للملوك  ق�سم 

والمتحققين بعلوم القراآن، والمحدثين، والفقهاء، ومن اإليهم«)109(. 
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كما اأنه كثيرًا ما يك�سف النقاب عن الحياة العامة، ويهتم بالأحوال 
ويوؤرخ  بدقة،  الأحداث  وي�سرد  وقعت،  التي  والقت�سادية  الجتماعية، 
دقيقة  تراجم  يقدم  كما  والفكرية،  والثقافية،  ال�سيا�سية،  للتحولت 
وحجاب،  وزراء،  من  وطبقاتهم  والدولة،  والفكر،  الأدب،  لرجالت 

وق�ساة وكتاب. 
الكتابة  في  الخطيب  ابن  لمنهج  العامة  بالخطوط  يتعلق  وفيما 
يبداأ  الحالت  اأغلب  في  فهو  لالأعالم  والترجمة  والأدبية،  التاريخية، 
واأوليته  وكنيته،  ا�سمه،  كالآتي:  لها  المترجم  ال�سخ�سية  عر�س  في 
)ن�سبه(، حاله )ثقافته تخ�س�سه(، نباهته، م�سيخته، دخوله غرناطة 
)اإن كان لي�س من �ساكنيها(، �سعره، ت�سانيفه، محنته )لمن وقعت عليه 

المحنة(، مولده، وفاته.
اأ�سا�سًا لتبويب الكتاب،  وقد جعل ابن الخطيب من نظام الأ�سفار 
»ي�سم مخطوط  �سفرا،  اثني ع�سر  يحتوي على  فهو  لتق�سيمه،  وقاعدة 
الثاني  ال�سفر  اإلى  ال�سابع  ال�سفر  من  اأ�سفار،  �ستة  منها  الإ�سكوريال 
ع�سر، ويلي هذا ال�سفر الأخير ترجمة ابن الخطيب مكتوبة بقلمه. وهذه 
الأحجام،  يحتوي  الأخير - متقاربة  ال�سفر  يبدو - عدا  الأ�سفار فيما 
كل منها على نحو اأربعين ترجمة، وهذا عدا ال�سفر الأخير الذي ي�سم 
ثمان تراجم فقط. ومعنى ذلك اأن مخطوط الإ�سكوريال بحجمه، وعدد 
اأ�سفاره ن�سف الموؤلف الأ�سلي، وتكون ن�سخة الإ�سكوريال هذه مكونة من 
المو�سوم  الثاني،  الجزء  فقط هذا  منهما  اإلينا  و�سل  كبيرين،  جزئين 
وهو  الإحاطة،  مخت�سر  من  الثاني(  باأنه)ال�سفر  الأولى  �سفحته  فوق 
من محتويات المكتبة الزيدانية ال�سهيرة، التي ا�ستولى عليها الأ�سبان 
اإلى محتويات  اأوائل القرن ال�سابع ع�سر، و�سمت  في عر�س البحر في 

المكتبة الملكية بالإ�سكوريال«)110(. 
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5 - �أ�ســــلوبه:
ومن الم�سلم به اأن اأ�سلوب ل�سان الدين بن الخطيب يت�سم بالجزالة، 
والقوة، فهو معروف ببالغته، وم�ستواه الرفيع في اللغة، والأدب، و�ستى 
اأ�سناف المعرفة، ف�ساًل عن براعته في �سرد الأحداث بطريقة �سائقة، 
بع�س  فهم  في  �سعوبة  يجد  قد  القارئ  اأن  من  الرغم  على  وممتعة، 

العبارات، نظرًا للبعد الزمني.
كتاب   تجلى من خالل  الذي  الخطيب  بن  الدين  ل�سان  اأ�سلوب  اإن 
وقد  وجميل،  وجزل،  قوي،  اأ�سلوب  هو  غرناطة«،  اأخبار  في  »الإحاطة 
»اأ�سلوب مطبوع  باأنه  اأ�سلوبه  ال�سائح  الباحث الح�سن بن محمد  و�سف 
حاول فيه اأن يظهر قدرته على الفتتان، والتالعب بالكلمات، والجمل، 
واإظهار الثقافة العامة والطالع الوا�سع على مختلف فروع المعرفة، ول 
غرو فابن الخطيب قراأ كثيرًا، وا�ستوعب ما قراأ فعبر عن ذلك باأ�سلوبه 
الخا�س الذي حاول فيه اأن يكون مجددًا غير مقلد، قويًا غير �سعيف، 
فهو �ساأن كتاب ع�سره يكثر من ال�سجع، ويكرر الفكرة مرتين اأو ثالث 
ال�سجع،  من  يكثر  لم  )الإحاطة(  كتاب  في  اأنه  على  متعددة  جمل  في 
فهو  كتبه  باقي  في  اأما  تنميق،  اأو  تزويق  دون  الفكرة  ينقل  اأن  وحاول 
ي�سرف في ال�سجع دون اقت�ساد، وقد تكون الجملة تحمل اأفكارًا وا�سحة 
اإنتاجه  في  كما  مماًل  يكون  واأحيانًا  التعريف(،  )رو�سة  كتاب  في  كما 

الأدبي، وخ�سو�سًا في �سبابه حين يظهر غرامه بالإطناب«)111(.
وقد لحظ الباحث �سوقي �سيف، اأن ر�سائله تتميز باإطناب م�سرف 
ينطوي على اللف والدوران، ويذكر باأ�سحاب)الت�سنيع( في الم�سرق، 
الن�ساط،   قارئه  يفقد  باإطناب  يت�سم  الخطيب  ابن  نثر  اأن  اإلى  اإ�سافة 
من  يخرجها  انب�ساطًا  ب�سره  اأمام  ينب�سط  المعاني  منظر  اأن  ذلك 

حظيرة التنوع اإلى حظيرة ال�ستمرار، والإمالل.
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وقد اقتب�س النقد الذي كتبه المقري متحدثًا فيه عن اأ�سلوب ابن 
الخطيب، حيث و�سفه باأنه »كاتب م�ستر�سل بليغ لول ما في اإن�سائه من 
الإكثار، الذي ل يخلو من عثار، والإطناب الذي يف�سي اإلى الجتناب، 

والإ�سهاب الذي يعقد الهاب«.
اأما اأ�سلوبه العام الذي تجلى في �ستى ت�سانيفه فقد لحظ الباحث 
�سوقي �سيف اأن ابن الخطيب اإ�سافة اإلى اأنه اتبع الت�سنيع، فقد اقترن 
ظاهرة  »وهي  الت�سنع  اأ�سحاب  عند  معروفة  اأخرى  بظاهرة  ت�سنيعه 
اأن  يالحظ  كما  اللغوية...  وبالأخ�س  العلوم،  لم�سطلحات  الت�سنع 
وزخارفه.  البديع،  لألوان  وا�سعًا  تكلفًا  ذلك  اإلى  ي�سيف  الخطيب  ابن 
والواقع اأن ابن الخطيب له اأ�سلوبه الخا�س فجمله المنتقاة تحمل معاني 
وا�سحة، وهو في كتاب)رو�سة التعريف(، رغم �سجعاته ي�سمن كتابه 
اأفكارًا مركزة وا�سحة في جمل اأدبية رائعة، كما اأنه في الإحاطة قلما 
ي�سجع، واإنما ي�سنع المذاهب الكالمية حين يق�سد اإلى ذلك متباهيًا 

بقدرته على التالعب بالبديع، والبيان«)112(.
ومن خ�سائ�س الكتابة التاريخية عند ابن الخطيب اأنه يمعن في 
الدقة، وال�سبط، اإ�سافة اإلى ا�ستبالغه في التف�سيل الوا�سع، وقد راأى 
الإحاطة  في  الخطيب  ابن  ر�سائل  اأن  عنان  عبداهلل،  محمد  الباحث 
وبالرغم  المختار.  الجزل  واللفظ  الم�سرق،  الر�سين  »بالأ�سلوب  تمتاز 
اأن معظمها يجري على قاعدة ال�سجع، فاإنها على الأغلب خالية من روح 
الخطيب  ولبن  والمعنى.  الأ�سلوب،  على  اأحيانًا  يجني  الذي  التكلف، 
فيها  يجاريه  ل  المعاني،  واإبراز  الألفاظ،  تخير  في  خا�سة  براعة 

الكثيرون من اأكابر الكتاب.
والذم،  المدح،  اأ�ساليب  تخير  على  فائقة  مقدرة  الخطيب  ولبن 
ومديحه غالبًا من النوع الرفيع الذي ل ي�سوبه التنزل الو�سيع، بل تطبعه 
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على الأغلب نزعة من العتزاز، والكرامة. ويبدو ذلك في كثير من تراجم 
الإحاطة، وفي كثير من ر�سائله ال�سلطانية. ون�ستطيع اأن نقدم لمديحه 
في  المالقي  �سفوان  بن  اأحمد  واأ�ستاذه  �سديقه،  بترجمة  مثاًل  الأدبي 
الإحاطة، وما كتبه عنه في: )الدرر الفاخرة(، وهو الديوان الذي جمعه 
من �سعره، وما ورد في ترجمته ل�سيخه اأبي البركات بن الحاج البلفيقي، 
وفي ترجمة �سديقه ابن خاتمة، �ساعر المرية الكبير، واأن نقدم مثاًل 
لمديحه ال�سيا�سي، بما كتبه عن �سالطين غرناطة المعا�سرين، وما ورد 
الن�سري.  ر�سوان  الحاجب  الكبير  الوزير  وزميله  �سديقه  ترجمة  في 
الذي  الرفيع،  المدح  اأ�ساليب  من  مختارة  عبارات  التراجم  هذه  ففي 

يفي�س اعتزازًا، وكرامة، واتزانًا في الو�سف، والت�سوير«)113(.
فذلكــــة:

لقد توقفنا في هذا البحث مع ابن الخطيب، وكتابه: )الإحاطة في 
اأخبار غرناطة(، وركزنا على الجوانب التاريخية، والأدبية فيه، فقد ك�سف 
العربي  )المغرب  العدوتين  بين  وتنقله  الخطيب،  ابن  حياة  عن  البحث 
قبل  من  عنان،  اأبي  ال�سلطان  لدى  و�سفارته  رحالته،  ثم  والأندل�س(، 
ال�سلطان محمد بن اأبي الحجاج بن الأحمر، كما تتبعنا حياته في مختلف 
مراحلها، وتحولتها من حقبة اإلى اأخرى، و ذكرنا خ�سائ�س كل فترة من 

الفترات في ظل التغيرات، والتقلبات الكثيرة التي �سهدها الع�سر. 
)القرن  الخطيب  ابن  فيها  عا�س  التي  الفترة  اأن  اإلى  اأ�سرنا  كما 
الثامن الهجري( كانت فترة ا�سطراب، و�سراع بين غرناطة ال�سامدة 
)الم�سيحية(،  ال�سترجاع  وحركة  الم�سيحي،  الغرب  وجه هجمات  في 
نهاية  الإ�سالمية  الح�سارة  فيه  اأتمت  الذي  الجبل  قمة  نقطة   وكانت 
ي�سمر  وبداأ  والنحدار،  التراجع،  نحو  تاأخذ طريقها  وبداأت  �سعودها، 

توهجها.
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وقد عّرف البحث بم�سنفات ابن الخطيب في الأدب، والت�سوف، 
كما  موؤلفا،  الخم�سين  تجاوزت  والتي  وال�سعر،  والطب،  والتراجم،  
اأ�سار اإلى بع�س الموؤلفات التي ُن�سبت اإليه خطاأ لجملة من العتبارات، 
لت�سابه اأ�سماء موؤلفيها، اأو لتحريف اأ�سماء موؤلفاته، ويرجع الف�سل في 
التطواني...،  محمد  الأ�ستاذ  اإلى  عنها  والك�سف  الغمو�س،  هذا  تجلية 
لكتاب  ت�سنيفه  في  الخطيب  ابن  اعتمد  فقد  م�سادره،  عن  وك�سف 
هذه  يذكر  وكان  �سفوية،  وم�سادر  كتابية،  م�سادر  على  )الإحاطة( 
المتن  في  اأ�سرنا  وقد  اأخرى،  اأحيانًا  ذكرها  عن  ويتغا�سى  الم�سادر، 
اإلى اأهم م�سادره الكتابية، وقدمنا عرو�سًا موجزة عنها، واأما م�سادره 
)الإحاطة(  كتاب  في  الغالبة  الكثرة  وهم  بمعا�سريه،  فتتعلق  ال�سفوية 
على  يتح�سل  اأحيانًا  وكان  واأ�سدقائه،  وتالمذته،  �سيوخه،  من 
المعلومات من الأ�سخا�س اأنف�سهم، اأو من ذويهم، ومعارفهم، وا�ستعان 
على  ووزرائها  الن�سرية،  الدولة  ب�سالطين  يتعلق  فيما  الخطيب  ابن 
الوثائق، والر�سائل الديوانية، كما اعتمد على كتبه التي األفها من قبل 

ككتاب)اللمحة البدرية في الدولة الن�سرية(، وغيره.
و�سلط البحث ال�سوء على منهج ابن الخطيب في كتاب )الإحاطة(، 
مركزًا  ترجمة  كل  يجعل  اأن  ا�ستطاع  وقد  فيه،  الترجمة  طريقة  وعلى 
لدائرة معارف )تاريخية واأدبية( تحوي ن�سبه، وكنيته، وا�سمه، وحاله، 
في  لمحنة  تعر�س  قد  كان  )اإن  ومحنته  و�سعره،  وتاآليفه،  وم�سيخته، 
حياته(، ووفاته. وقد ر�سم ابن الخطيب خطة، ومنهجًا وا�سحين، رتب 
اأخبار  التفا�سيل، وتعمق، ور�سد  وتغلغل في  ترتيبًا ح�سنا،  عنا�سرهما 
المترجم له، متابعًا اأوليته)ن�سبه(، وقد تاأثر بمنهجه هذا المقري في 
كتابيه)نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب(، و)اأزهار الريا�س في 

اأخبار عيا�س(.
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في  )الإحاطة  لكتاب  والتاريخية  والأدبية  العلمية،  القيمة  تتجلى 
اأخبار غرناطة(، من حيث اإنه يعد اأحد الم�سادر المهمة التي ل يمكن 
والجتماعي،  وال�سيا�سي،  الأدبي،  غرناطة  تاريخ  في  عنها  ال�ستغناء 
وهو ينفرد عن الكتب القديمة كونه يك�سف النقاب عن الحركة العلمية، 
والأدبية والتاريخية ال�سائدة، من خالل تقديم تراجم وافية عن اأدباء، 
كونه  بالغة  اأهمية  يكت�سب  كما  الع�سور،  مختلف  من  غرناطة  وعلماء 
يحوي ر�سائل، ومقطوعات نثرية، و�سعرية، الكثير منها غير متوفر في 

م�سادر اأخرى.
وفي النهاية يمكن القول اإن ابن الخطيب هو خير من اأعطانا �سورة 
عدة  عبر  لغرناطة  والجتماعي  وال�سيا�سي،  الأدبي،  التاريخ  عن  وافية 

ع�سور من خالل هذا ال�سفر النفي�س الذي كان مو�سوع هذا البحث.
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�س: 23.
)20( عمر فروخ: المرجع ال�سابق، ج 6، �س: 505.  

)21( ابن الخطيب: الإحاطة في اأخبار غرناطة، مج 1، �س: 24 وما بعدها.
)22( عمر فروخ: المرجع ال�سابق، ج 6، �س: 505.  

الثامنة  المائة  �سعراء  من  بالأندل�س  لقيناه  من  في  الكامنة  الكتبة  عبا�س:  اإح�سان   )23(
لل�سان الدين بن الخطيب، المقدمة، �س: 8 وما بعدها.  

)24( ينظر : محمد بن تاويت ومحمد ال�سادق عفيفي: المرجع ال�سابق، بحث خا�س عن 
ابن الخطيب في المغرب، �س: 248-232.

)25( محمد ال�سريف قاهر: المرجع ال�سابق، �س: 60 وما بعدها.  
بن  الدين  لل�سان  الوثيقة  ذم  في  الطريقة  مثلى  كتاب  مقدمة  التركي:  المجيد  عبد   )26(

الخطيب، �س: 14.  
)27( ابن الخطيب: نفا�سة الجراب في عاللة الغتراب، تحقيق: د. اأحمد مختار العبادي، 

ج 2، �س: 205.    
)28( محمد ال�سريف قاهر: المرجع ال�سابق، �س: 60 وما بعدها.  

)29( حمدان حجاجي: حياة واآثار ابن زمرك، �ساعر الحمراء، �س: 10.  
الأندل�سي  الأدب  في  اأبحاث  والمغربي-  الأندل�سي  الأدب  الداية:  ر�سوان  محمد   )30(

والمغربي -، �س: 257.  
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لل�سان  والديار  المعاهد  الختيار في ذكر  معيار  كتاب   �سبانة: مقدمة  )31( محمد كمال 
الدين بن الخطيب، �س: 17 وما بعدها.

)32( جرجي زيدان: تاريخ اآداب اللغة العربية، مج 2، �س: 225.
)33( محمد عبد اهلل عنان: مقدمة كتاب الإحاطة في اأخبار غرناطة، �س: 36.

)34( ينظر: ابن خلدون: كتاب العبر، مج 7، الخبر عن مقتل ابن الخطيب، �س: 404 وما 
بعدها.

)35( ينظر: المقري: نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب، مج 2، مخاطبات ابن زمرك 
لل�سان الدين، �س: 75 وما بعدها.

)36( محمد كمال �سبانة: المرجع ال�سابق، �س: 20 وما بعدها.  
)37( عبد المجيد التركي: المرجع ال�سابق ، �س: 13.  

)38( ابن الخطيب: ديوان ال�سيب والجهام والما�سي والكهام، �س: 85.  
)39( خير الدين الزركلي: المرجع ال�سابق، مج 6، �س: 235.

)40( ينظر: بطر�س الب�ستاني: اأدباء العرب في الأندل�س وع�سر النبعاث، �س: 35 و159.
)41( محمد ر�سوان الداية: درا�سة وتحقيق: نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، 

�س: 78 وما بعدها.  
)42( محمد ر�سوان الداية: المرجع ال�سابق، �س: 80 وما بعدها.  

)43( محمد عبد اهلل عنان: مقدمة كتاب الإحاطة في اأخبار غرناطة، مج: 1، �س: 53.
)44( محمد كمال �سبانة: مقدمة كتاب معيار الختيار في ذكر المعاهد والديار، �س: 29 

وما بعدها.
)45( محمد عبداهلل عنان : الم�سدر ال�سابق، �س: 36.

)46( الم�سدر ال�سابق، �س: 37.
)47( محمد ال�سريف قاهر: المرجع ال�سابق، �س: 98.

)48( المرجع ال�سابق، �س: 36.
)49( الرحلة لبن خلدون، �س: 129.

)50( المرجع ال�سابق �س: 114.
)51( خير الدين الزركلي: المرجع ال�سابق، �س: 235.

)52( اللمحة البدرية في الدولة الن�سرية، �س: 12.
)53( الم�سدر نف�سه، �س: 13.

)54( محمد كمال �سبانة : المرجع ال�سابق، �س: 33.
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)55( ابن الخطيب: الم�سدر نف�سه،�س: 45.
)56( محمد كمال �سبانة : المرجع ال�سابق، �س: 33.
)57( الح�سن بن ال�سائح: المرجع ال�سابق، �س: 84.

)58( الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندل�س من �سعراء المائة الثامنة،المقدمة، �س: 29.
)59( الم�سدر نف�سه، �س: 19.

)60(  تاريخ اآداب اللغة العربية، مج 2، �س: 226.
)61( ينظر: محمد الطيب محمد عبدالمانع واإبراهيم عبد الرحيم يو�سف: تاريخ الأدب 

والن�سو�س الأدبية، �س: 459.
)62( محمد عبد اهلل عنان: الم�سدر ال�سابق، �س: 57.

)63( الم�سدر ال�سابق، �س: 59 وما بعدها.
)64( المقري: نفح الطيب، مج 5، �س: 108.

)65( اأحمد مختار العبادي: مقدمة كتاب نفا�سة الجراب في عاللة الغتراب، �س: 7 وما 
بعدها.

)66( محمد ال�سريف قاهر: المرجع ال�سابق، �س: 103.
)67( الح�سن بن محمد ال�سائح: المرجع ال�سابق، �س: 87، وما بعدها.

الأندل�سي  الأدب  في  اأبحاث   - والمغربي  الأندل�سي  الأدب  الداية:  ر�سوان  محمد   )68(
والمغربي -، �س: 258.

)69( الح�سن بن محمد ال�سائح: المرجع ال�سابق، �س: 55.
الخطيب،  بن  الدين  لل�سان  والديار  المعاهد  ذكر  في  الختيار  معيار  كتاب  ينظر:   )70(

تحقيق: محمد كمال �سبانة، )د.ت(،المقدمة، �س: 31-30.
محمد  اقتب�سه   ،13 لوحة:  بالرباط،  العامة  بالخزانة  الريحانة  مخطوط  ينظر:   )71(
ال�سريف قاهر في كتابه: درا�سة وتحقيق ديوان ال�سيب والجهام والما�سي والكهام 

لل�سان الدين بن الخطيب، �س: 97.
)72( ابن الخطيب: الم�سدر ال�سابق، مج 1، �س: 31.

بعدها  وما   5 �س:  المقدمة،   ،1 مج  غرناطة،  اأخبار  في  الإحاطة  الخطيب،  ابن   )73(
)بت�سرف(. 

)74( الم�سدر نف�سه، �س: 6.
)75( تاريخ اآداب اللغة العربية، مج 2، �س: 225 وما بعدها. 

)76( ابن الخطيب: الم�سدر ال�سابق، �س: 3 وما بعدها.
)77( تحقيق ودرا�سة ال�سيب والجهام والما�سي والكهام، �س: 95 وما بعدها.
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)78( نفح الطيب من غ�سن الأندل�س الرطيب، مج: 9، �س: 308.
)79( عبدال�سالم �سقور: الإحاطة في اأخبار غرناطة، ن�سو�س جديدة لم تن�سر، المقدمة، 

�س: 8 وما بعدها.
)80( عبدال�سالم �سقور: المرجع ال�سابق، �س: 18.

)81( �سورة هود، الآية: 120.
)82( �سورة يو�سف، الآية: 3.

اأيام  را�سان تقع جنوب غربي طو�س، وكان لها   5 )83( ني�سابور: مدينة قديمة من مد، ج 
ياقوت  ينظر:  العلماء.  كبير من  ينت�سب عدد  واإليها  �ساأن عظيم،  الإ�سالمية  الدولة 

الحموي، معجم البلدان، ج 5، �س: 331 وما بعدها.
)84( الح�سرة: العا�سمة )غرناطة( وهي القاعدة والعا�سمة.

بالد  على  الإ�سالمية  البالد  )حدود  العدو  مجيء  منه  يخ�سى  الذي  المكان  الثغر:   )85(
الأعداء المحاربين(.

)86( المتبواأ: الم�سكن والم�ستقر. القبيل: القوم، الأهل.
المعروف  الغافقي  عبدالواحد  بن  محمد  القا�سم  اأبي  اإلى  هنا  الخطيب  ابن  ي�سير   )87(
غرناطة،  غربي  جنوب  في  قرية  وهي   ،)lamala( المالحة  اإلى  ن�سبة  بالمالحي 
ماتزال قائمة حتى اليوم، وهو موؤلف كتاب »تاريخ علماء اإلبيرة«، وهي عا�سمة ولية 

غرناطة القديمة )ينظر كتاب الإحاطة، ج 1، �س 85، هام�س 2(.
)88( الغلة: العط�س. الخلة: الفرجة، الثقب ال�سغير، الحاجة والفقر. الوظيف: عظم دقيق 
في ال�ساق )وهو يق�سد الوظيفة: العمل الذي يقدر الإن�سان عليه(. وانتدبت )نف�سي( 

للتاأليف.
)89( ال�سواغل لي�ست في القامو�س. المق�سود الأ�ساغيل جمع اأ�سغولة)بال�سم(: ما ي�سغل 

)بفتح العين( الإن�سان ويلهيه. الكند )بفتح ففتح(: الكاهل )مجتمع الكتفين(.
)90( ابن الخطيب:الم�سدر ال�سابق، مج 1، �س: 85.

)91( الح�سن بن محمد ال�سائح: منوعات ابن الخطيب، �س: 49.
)92( ابن الخطيب:الإحاطة، مج 2، �س: 6 وما بعدها.

)93( �سبقت الإ�سارة اإلى بع�س هذه الم�سادر عند حديث ابن الخطيب عن بواعث تاأليفه 
لهذا الكتاب، وذكره لطائفة من الموؤرخين الذين اأفردوا لوطنهم تاريخا.

)94( ينظر ابن الخطيب: الإحاطة، مج 1، �س: 4، وما بعدها.
)95( محمد التونجي: المعجم المف�سل في الأدب، ج: 1، �س: 214.

)96( علي بن محمد: ابن ب�سام الأندل�سي وكتاب الذخيرة- درا�سة في حياة الرجل واأهم 
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جوانب الكتاب، �س: 11. 
)97( محمد التونجي: المرجع ال�سابق، ج: 2، �س: 460.

)98( ابن حيان: المقتب�س من اأنباء اأهل الأندل�س، حققه وقدم له وعلق عليه: محمود علي 
مكي، �س: 68.

)99( ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندل�س، تحقيق وتعليق: اإ�سماعيل العربي، �س: 11.
)100( اأبو عبداهلل بن ع�سكر واأبي بكر بن خمي�س: اأعالم مالقة، تقديم وتخريج، وتعليق: 

الدكتور عبداهلل المرابط الترغي، �س: 73. 
ال�سابعة  المائة  في  العلماء  من  عرف  فيمن  الدراية  عنوان  الغبريني:  العبا�س  اأبو   )101(

ببجاية، تحقيق: رابح بونار، �س: 36.
)102( ابن الأبار، الحلة ال�سيراء، حققه وعلق حوا�سيه الدكتور ح�سين موؤن�س، �س:51 وما 

بعدها.
)103( البلدة )غرناطة(.

)104( بالملك )اأهل القوة(. الختتام بالم�سك )باأهل ال�سالح(. انتظام ال�سلك )ليكون 
الكتاب ممثال لجميع طبقات المجتمع على الترتيب المخ�سو�س(.

)105( الثبج: و�سط ال�سيء )وو�سط البحر اأي�سًا(.
)106( و�سل اإلى مكانته في قومه ب�سبب علمه ) !(

)107( ابن الخطيب: الإحاطة، مج 1، �س: 514 وما بعدها. 
)108( الح�سن بن محمد ال�سائح: منوعات ابن الخطيب، �س: 49.

)109( ابن الخطيب: الم�سدر ال�سابق،  مج: 2، �س: 5.
)110( الح�سن بن محمد ال�سائح: المرجع ال�سابق، �س: 51.

)111( المرجع ال�سابق، �س: 54. 
)112( ابن الخطيب:الم�سدر ال�سابق، مج: 1، �س: 46.   

)113( محمد عبداهلل عنان:الم�سدر ال�سابق، مج: 1، �س: 22.   
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القراءة ال�شت�شراقية للموروث الأدبي

بني املو�شوعية والإجحاف

حبيب بوزوادة)*(

مدخــــــــل:
يمّثل �ال�ست�سر�ق حالة �إن�سانية وثقافية وح�سارية و�سيا�سية وعلمية 
بح�سارته  �الإ�سالمي  �ل�سرق  ��ستهوى  فقد  نوعها،  من  فريدة  ومعرفية 
وثقافته ولغته وفنونه ومختلف منجز�ته �لد�ر�سين و�لباحثين من جميع 
�أ�سقاع �لعالم، وغذى بثر�ئه ف�سول �أهل �لفكر و�لثقافة، ليتحّول فيما 
خا�سة  ومختبر�ت  ومعاهد  جامعات  توؤّطرها  بحثية،  م�ساريع  �إلى  بعد 

بهذ� �ل�ساأن.
وقد تمّكن �لم�ست�سرقون بف�سل �لعديد من �لعو�مل �لمو�سوعية من 
متابعة �لمنجز �لثقافي �لعربي، فقّدمو� در��سات وبحوثًا هامة، كان لها 
�أثرها �لبّين في هذ� �لخ�سو�ص، من خالل تقديم روؤية مغايرة للتر�ث 
درجنا  �لتي  �لم�سّلمات  على  �الأحيان  من  �لكثير  في  ت�ستند  ال  �لعربي 

عليها، وال تحتكم �إلى �لمنطلقات �لتي ن�ساأ عليها �لنقد �لعربي. 
وقد كان من تبعات هذه �لقر�ءة �لو�فدة ت�سّكُل حالٍة من �لت�سّظي 
في �لوعي �لنقدي �لعربي، وهو ما يفر�ص علينا �إعادة قر�ءة �لمقاربة 

)*(  جامعة معسكر، الجزائر.
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وتقويم  وغاياتها،  و�آلياتها  فل�سفتها  فهم  �سبيل  في  �ال�ست�سر�قية، 
منهج  ووفق  علمية،  بروح  و�إيجابياتها،  ثمارها  على  و�لبناء  �أخطائها، 
، مثلما تحاول  يتوخى �لمو�سوعية �سبياًل، بعيدً� عن �أي �نحياٍز �أو تجنٍّ
ي�ستعر�ص  �أّولهما  �ثنين،  ق�سمين  �إلى  ق�ّسمتها  �لتي  �لورقة،  هذه  ذلك 
�ال�ست�سر�ق؛ مفهوًما ومد�ر�َص و�أعالًما و�أهد�ًفا، و�لثاني يتابع �لمقاربة 

�ال�ست�سر�قية، من حيث �سماتها، ومز�لقها، و�إ�ساء�تها..
مفهوم �ال�شت�شر�ق:

في  �أبدً�  )�ال�ست�سر�ق(  م�سطلح  يرد  لم  �للغة:  في  �ال�شت�شر�ق 
 - مثاًل   - �لعرب  ل�سان  في  منظور  فابن  �لقديمة،  �لعربية  �لمعاجم 
يكتفي بالحديث في مادة )�سرق( عن بع�ص م�ستقاتها فيقول: »�سرقت 
�ل�ّسم�ص ت�سرق �سروقًا: طلعت، و��سم �لمو�سع �لم�سرق، و�لجمع �أ�سر�ق، 
�أو  �ل�سرق،  �إلى  و�شّرقو�: ذهبو�  �ل�سرق..  ناحية  في  �الأخذ  و�لت�شريق: 

�أتو� ناحية �ل�سرق«. 
منذ  �ال�ست�سر�ق  م�سطلح  فا�ستخدمت  �لفرن�سية  �لمعاجم  �أما 
»�شرق:   :)Le Robert( روبير  معجم  في  جاء  ع�سر،  �لثامن  �لقرن 
�ل�سرق... في  متمركز  �شرقي:  منها،  �ل�سم�ص  ت�سرق  �لتي  �لمنطقة 
�سخ�ص �أ�سله من �ل�سرق. وم�شت�شرق: ��ستخدم كا�سم منذ �سنة 1799، 
لتمييز �لخبير في �للغات و�لح�سار�ت �ل�سرقية، �أّما ��ست�سر�ق فهو علم 

�الأ�سياء �ل�سرقية 1840«)1(.
�ال�شت�شر�ق في �ال�شطالح:

للميوالت  تبعًا  الآخر  عالم  من  �ال�ست�سر�ق  تعريفات  تعّددت 
ولهذ�  �ال�ست�سر�قية،  �لظاهرة  عالم من  كّل  لموقف  وتبعًا  و�لتوّجهات، 
�أح�سبها معّبرة عن �لمدلول  �ل�سبب �ساأ�سرد عددً� من �لتعريفات �لتي 

�لعلمي للكلمة.



حبيب بوزوادة
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

291

جـــــذور

يقول �ألبرت ديتري�ش )A.Dietrich(: »�لم�ست�سرق هو ذلك �لباحث 
نتائج  �إلى  �لو�سول  له  يتاأّتى  ولن  وتفّهمه،  �ل�سرق  در��سة  يحاول  �لذي 

�سليمة في هذ� �لم�سمار ما لم يتقن لغات �ل�سرق«. 
�لظاهرة  و�قع  �ال�ست�سر�ق �نطالقا من  �شعيد، فيعّرف  �إدو�رد  �أّما 
�ال�ست�سر�قية، وي�سفه باأّنه »�أ�سلوٌب من �لفكر قائم على تمييز وجودي 
هذ�  عن  ليترّتب  �لغرب«)3(  �الأحيان  معظم  وفي  �ل�سرق  بين  ومعرفي 
�أو  �ل�سرق،  بتدري�ص  يقوم  من  »كّل  باأّنه  �لم�ست�سرق  و�سف  �لتعريف 
بعلم  مخت�سًا  �لمرء  �أكان  �سو�ء  ذلك  وي�سري   - بحثه  �أو  عنه  �لكتابة 
لغٍة  فقيه  �أم  موؤّرخًا،  �أم  �الجتماع،  بعلم  �أم  )�أنثروبولوجي(،  �الإن�سان 
)فيلولوجيا(- في جو�نبه �لمحّددة و�لعامة على حدٍّ �سو�ء هو م�ست�سرق، 

وما يقوم هو �أو هي بفعله هو ��ست�سر�ق«)4(. 
ويتحّدث حمدي زقزوق عن معنيين لال�ست�سر�ق معنى عام و�آخر 
خا�ص؛ �أّما �لعام فهو در��سة �ل�سرق كّله، �أق�ساه وو�سطه و�أدناه، ليمتد 
�إلى �الأمم �لمتاخمة للمحيط �لهادي في لغاته و�آد�به وح�سار�ته و�أديانه، 
فيما يقت�سر �لمعنى �لخا�ص على »�لدر��سات �لغربية �لمتعّلقة بال�سرق 
�الإ�سالمي في لغاته و�آد�به وتاريخه وعقائده وت�سريعاته وح�سارته بوجه 

عام«)5(.
ويقول عادل �الألو�شي: »�ال�ست�سر�ق هو علم �ل�سرق، �أو علم �لعالم 
على  تطلق  �لعام  بالمعنى   )Orientaliste( م�ست�سرق  وكلمة  �ل�سرقي، 
ح�سارته  �أو  �آد�به،  �أو  لغاته،  �ل�سرق،  بدر��سة  ي�ستغل  غربّي  عاِلٍم  كّل 

و�أديــانه«)6(.
دو�فع �ال�شت�شر�ق:

�إّن �الهتمام بال�سرق �أملته دو�فع كثيرة، وحّركته �لعديد من �الأ�سباب، 
من  �لعديد  �سمن  بحثيًا  مو�سوعًا  �الإ�سالمي  �لعالم  من  جعلت  �لتي 
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�الخت�سا�سات �لمعرفية، فال يمكننا �أبد� �أن نتحّدث عن �سبب وحيد نعتبره 
محّفز� لكافة �لم�ست�سرقين، وباعثًا لمختلف �لدر��سات �ال�ست�سر�قية، فكّل 
م�ست�سرٍق توّجه نحو �لدر��سات �ل�سرقية ل�سبب من �الأ�سباب �لكثيرة على 

�أية حال، ومن �أهّم تلك �لدو�فع يمكننا �لحديث عن:
�أ - �لدو�فع �لدينية:

� �أّن �أول �الأ�سباب �لتي جعلت �ل�سرق محّط �أنظار �الآخرين  لي�ص �سرًّ
�الأندل�ص،  �سقوط  �أعقبت  �لتي  �لفترة  كانت عقائدية، خ�سو�سًا خالل 
نزعة  �لغرب  م�سيحيي  لدى  قويت  حيث  �ل�سليبية،  �لحروب  وخالل 
عبر  �لد�خل،  من  و�سربه  �الإ�سالم،  محا�سرة  في  و�لرغبة  �النتقام، 
�لتعّرف على �للغة �لعربية و�لثقافة �الإ�سالمية، ففي �سنة 1312م و�فق 
مجمع »فيينا« �لكن�سي على تعليم �للغة �لعربية في خم�ص جامعات هي 
�إلى جامعة  و�أك�سفورد، وبولونيا، و�سلمنكا، باالإ�سافة  باري�ص،  جامعات 
�للغة  كر�سي  �إن�ساء  قر�ر  فن�ّص  بريطانيا  في  �أّما   ، �لبابوية  �لمدينة 
�لعربية في جامعة كمبردج �سنة 1636م �سر�حة على �أّن �لهدف من هذه 
�لخطوة تجاري وتن�سيري في �آن و�حد من خالل: »تقديم خدمة نافعة 
و�إلى  �ل�شرقية،  �الأقطار  و�لّدولة عن طريق تجارتنا مع  �لملك  �إلى 
�إلى �لديانة �لم�شيحية  تمجيد �هلل بتو�شيع حدود �لكني�شة و�لدعوة 

بين هوؤالء �لذين يعي�شون �الآن في �لظلمات«)7(.
لحركة  �الآخر  �لوجه  هو   - �سوره  بع�ص  في   - �ال�ست�سر�ق  �إّن 
�إذ »كانت  �لتب�سير �لتي قادتها �لكنائ�ص �لغربية في �لعالم �الإ�سالمي، 
�لتب�سير  دو�فع  هي  و�أن�ساِرهم  �لمب�ّسرين  لدى  �ال�ست�سر�ِق  دو�فُع 
في  �إدخالهم  ومحاولة  دينهم،  عن  �لم�سلمين  ب�سلخ  وتتلّخ�ص  نف�سها، 
�لن�سر�نية«، عبر �لتعّرف على ثقافة �ل�سرق، وعاد�ته، ولغاته، ومر�كز 

�لقوة فيه، وديانته قبل ذلك.
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ب - �لدو�فع �ال�شتعمارية:
لقد و�كبت حركة �ال�ست�سر�ق موجة �ال�ستعمار �لغربي لبلد�ن �لعالم 
�الإ�سالمي، ومّهدت له �لطريق قبل ذلك، فقد ��ستعانت �لجيو�ص �لغازية 
بالمفكرين و�لّرحالين و�لمثقفين �لغربيين ممن لهم در�ية وعلم ب�سوؤون 
�ل�سرق، بل �إّن بع�ص �أولئك �لم�ست�سرقين كان على �ت�سال وثيق بدو�ئر 
�لمخابر�ت وقادة �لجيو�ص، يكفي �أن نقر�أ كتاب )رحلة �إلى �لجز�ئر( 
 )Guy de Maupassant( لذي �أّلفه �الأديب �لفرن�سي غي دو موبا�سان�
لنتيّقن من ذلك، فالرجل �سبق له �أن خدم في �لجي�ص �لفرن�سي، ولّما 
ا للتربية �لكولونيالية �لقائمة على �ل�سيطرة  تفّرغ للكتابة �الأدبية بقي وفيًّ
�إلى  هي  �لمقاطع  بع�ص  رحلته  في  فنقر�أ  �الآخر،  وكر�هية  و�ال�ستغالل 
�لتقارير �لع�سكرية �أقرب: »ر�أيت باأّم عيني في ليلة و�حدة �لنار تندلع 
من  كيلومتر�ت  ع�سرة  بعد  على  �لغابة  و�سط  مختلفة،  نقط  ثماني  في 
نهائي  ب�شكل  �لقبائل  بمر�قبة  قمنا  لو  �أّننا  �لموؤّكد  من  �لم�ساكن، 
لتوّقفت �لكارثة �لتي تحدث كّل �أربع �أو خم�ص �سنو�ت ب�سكل نهائي«)8(.
�ال�ستعماري  �لن�ساط  في  موبا�سان  �نخر�ط  يثبت  �لت�سريح  فهذ� 
�لمبادئ  ح�ساب  على  �لفرن�سية  �لع�سكرية  لالإد�رة  �ل�ّسافر  و�نحيازه 

و�لمثل �لتي يفتر�ص �أن يمّثلها �الأديب!!
ج - �لدو�فع �لعلمية:

ح�ساري  �إ�سعاع  م�سدر  يكون  �أن  �الإ�سالمي  �لعالم  ��ستطاع  لقد 
و�ل�سو�هد  �الأمثلة  �أروع  لالإن�سانية  خاللها  قّدم  عديدة،  لقرون  وعلمي 
على عظمة ح�سارته، و�أ�سالة �إنجازها �لعلمي، وهو ما لم يكن ممكنا �أن 
تتجاهله �الأمم �لمجاورة، خ�سو�سًا �أّن �لح�سارة �الإ�سالمية ��ستوعبت 
�ل�سابقة كاليونانية و�لهندية و�لفار�سية وغيرها،  منجز�ت �لح�سار�ت 
كّل  على  �لخا�سة  ب�سمتها  و�سعت  ثّم  عاليتين،  ودّقة  باأمانة  وترجمته 
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ذلك، فحفظت تر�ثا �إن�سانيا هائال من �لزو�ل ونمته وطورته، »و�نطالقًا 
وينّقبون  يبحثون  �ل�سرق  على  بعلمائه  �لغرب  �أقبل  �الأ�سا�ص  هذ�  من 
�لبحوث،  ومر�كز  �لعلوم،  ومعاهد  �لمتاحف،  وين�سئون  ويكت�سفون، 

وكر��سي �للغات، و�أق�سام �الآد�ب، و�ُسَعب �لتاريخ و�الأديان«)9(.
ومايز�ل �لّد�فع �لعلمي محّرًكا للعديد من �لن�ساطات �ال�ست�سر�قية 
هو  �الإ�سالمي  �الآخر  معرفة  �إلى  و�لتطّلع  �لعلمي  فالف�سول  �ليوم،  �إلى 
�ص في �الإ�سالميات و�لقيام  �لذي حّفز جاك بيرك )J.Berques( للتخ�سّ
�أف�سل  من  تعّد  ترجمًة  �لفرن�سية  �إلى  �لكريم  �لقر�آن  معاني  بترجمة 
�لم�ست�سرق  ��ستهوى  �لذي  نف�سه  �ل�سبب  وهو  �الآن،  حّد  �إلى  �لترجمات 
�لذي   )I.Kratchkovski( إغناطيو�ش كر�ت�شكوف�شكي� �لكبير  �لرو�سي 
�لح�سارة  ت�سغلها  �لتي  �لمرموقة  �لمكانة  »�إّن  نادر:  بو�سوح  يعترف 
�لعربية في تاريخ �لب�سرية الأمٌر م�سّلٌم به من �لجميع في ع�سرنا هذ�؛ 
�لعرب في تطوير  �الأخيرة ف�سُل  �لخم�سين عامًا  وقد و�سح بجالء في 
في  جديدة  وم�سالك  طرًقا  لنف�سها  ��ستقت  �لتي  �لعلوم  تلك  جميع 
�أعني علوم �لفيزياء  �أيامنا هذه -  �إلى  �لع�سور �لو�سطى والز�لت حّية 
يتعّلق  فيما  �أّما  و�لجيولوجيا.  و�لبيولوجيا  و�لكيمياء  و�لريا�سيات 
يمّثل  و�فر  بن�سيب  فيه  �أ�سهمو�  قد  �لعرب  فاإّن  �لعالمي  �لفني  باالأدب 
جزءً� �أ�سا�سيًا من �لتر�ث �لعام للب�سرية، كما �متّد تاأثيرهم كذلك �إلى 
غير  بيئات  في  ن�ساأت  �لتي  �الأدبية  و�لفنون  �لم�سّنفات  من  كبير  عدد 

عربية«)10(. 
د - �لدو�فع �القت�شادية:

يحتـل �لعالم �الإ�سالمي موقعًا جغر�فيًا ��ستر�تيجيًا على �لخريطة 
�لعالمية، فهو ي�سرف على �أهّم �لممر�ت �لمائية كما �أنه غني بالمو�رد 
بما  �لعالم،  في  �القت�سادية  �لمناطق  �أهم  من  تجعله  �لتي  و�لثرو�ت 
من  باالقتر�ب  �لعمالقة  و�ل�سركات  �لكبرى،  �القت�سادية  �لقوى  يغري 
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عنها،  �لمعطيات  من  قدر  �أكبر  لجمع  �لحيوية،  �لمنطقة  هذه  ثقافة 
هنالك  »كان   )M.Rodinson( رودن�شون  مك�شيم  �لم�ست�سرق  يقول 
د�فٌع �آخر �أّدى �إلى زيادة �لمعلومات عن �لعالم �الإ�سالمي، وهو �لد�فع 
�لعالم  الأّن  �لمريحة،  �لتجارة  ور�ء  �ل�سعي  في  �لمتمّثل  �القت�سادي 
من  كبير  لعدد  �أ�سا�سية  �أهمية  ذ�ت  �قت�سادية  منطقة  كان  �الإ�سالمي 
�لتجار �الأوربيين«)11(، فاال�ست�سر�ق كان مقّدمة لغزو �قت�سادي �سامل 

تز�من مع �لغزو �لع�سكري وماز�ل م�ستمرً� �إلى �ليوم.
هـ - �لدو�فع �لنف�شية:

من  �لعديد  نحو  �أ�سا�سيًا  محّركًا  لالإن�سان  �لنف�سية  �لطبيعة  تمّثل 
�الأن�سطة و�ل�سلوكات و�لعاد�ت، ومنها �لتطّلع �إلى معرفة �الآخر و�لرغبة 
في �القتر�ب منه �أكثر فاأكثر، فلالإن�سان نزعٌة ظامئة للتعّرف على حياة 
�لنا�ص، وف�سوٌل فطرّي الكت�ساف �أخبارهم وخباياهم، وجعلهم يتعّلقون 
و�أفكار  عقائد  من  يعتنقه  ما  غيره  يعتنق  �أن  في  �سديدة  ورغبٌة  به، 
و�سيا�سة وفل�سفة، وميٌل �إلى �لتفّوق على غيره بطريقة �أو باأخرى، و�أخيرً� 
بحٌث متو��سل في عقيدة �الآخرين للتاأّكد من �سالمة عقيدته و�تجاهه 
�لغربي  �الإن�سان  �سّجع  ما  �لحياة، وهدِفه منها)12(، وهذ�  ومذهبه في 
وكّل  و�سحره  �ل�سرق  على  للتعّرف  �لبعيدة  �الأماكن  من  �الرتحال  على 

عنا�سر �الختالف فيه.
و - �لّدو�فع �لتاريخية:

� وجذبًا، فلم تكن  �سهدت عالقة �ل�سرق بالغرب على مّر �لتاريخ �سدًّ
جيدة في غالب �الأحو�ل، خ�سو�سا لّما نجح �الإ�سالم في فر�ص نف�سه 
ا على �ل�ساحة �لدولية، وو�سلت حدوده �إلى قلب �أوربا،  بو�سفه رقمًا مهمًّ
ما جعل مثقفي �لبالد �لغربية وعلماءها يح�سبون له �ألف ح�ساب، »وقد 
�أجبرت هذه �لظروف �لتاريخية �أولئك �لعلماء للبحث فيها حتى �أخذو� 
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يت�ساءلون: من هذ� �لطارق �لجديد على �أبو�ب �لتاريخ؟ من �أين جاء؟ 
ولماذ�؟ ماذ� �أر�د وماذ� حّقق؟ وماد�م قد ترّبع على عر�ص �لتاريخ وتفّوق 
�أ�سحاُبه على عباقرة �أثينا وفال�سفتها، وخطباء روما وموؤرخيها، فيجب 
و�أديان«)13(،  وفل�سفة  و�آد�ب  ح�سارة  من  به  يتعّلق  وفيما  فيه  �لبحث 
وقد تحّركت في نفو�ص موؤّرخي تلك �لبالد �لع�سبية و�لحمّية لقوميتهم 
لذلك  �لمطلق  بالدها  خ�سوع  من  بالمر�رة  »�أح�ّست  �أن  بعد  وديانتهم 
�لدين �لجديد فاأر�دت �إنكار ف�سله، و�أ�سادت بح�سارة �ليونان و�لرومان 

حينًا.. فحاولو� �أن ينكرو� ف�سل �لم�سلمين على �أوربا«)14(.
ز - �لّدو�فع �الأيديولوجية:

بعد �أن خّفت �سلطة �لكني�سة في �لمجتمع �لغربي �إثر �جتياح موجة 
�لعلمنة بد�أ ع�سر �الأيديولوجيات �ال�ستر�كية و�لليبر�لية وما توّلد عنهما 
في �لمع�سكرين �ل�سرقي و�لغربي خالل �لقرن �لع�سرين، �إذ حاول كال 
�لمع�سكرين �أن يحتوي �لعالم �الإ�سالمي وي�سّدر �إليه �أيديولوجيته، عبر 

عملية غزو ثقافي منظم نعاني من �آثاره �إلى حّد �ل�ساعة.
�أهّم �لمد�ر�ش �ال�شت�شر�قية:

�لجهود  الأّن   ،� جدًّ �سعٌب  �ال�ست�سر�ق  مد�ر�ص  عن  �لحديث  �إّن 
�ال�ست�سر�قية تنّوعت وتد�خلت ولي�ص من �ل�ّسهل �إيجاد �لحدود �لفا�سلة 
بين كّل مدر�سة و�أخرى، فهناك من حاول �إيجاد �سابط مو�سوعي تتحّدد 
على �سوئه �أق�سام �ال�ست�سر�ق، فتحّدث عن فريق يبحث في �لقر�آنيات، 
ثالث  وق�سم  و�سّلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول،  ب�سيرة  يخت�ص  وفريق 
من�سغٍل بالتاريخ �الإ�سالمي)15(، غير �أّن هذ� �لتق�سيم لي�ص بمقدوره �أن 
يكون عمليا ب�سب تد�خل �لتخ�س�سات �لمذكورة، وعلى هذ� فال منا�ص 
تبعًا  جغر�في  ذ�تي  �سابط  وفق  �ال�ست�سر�ق  مد�ر�ص  عن  �لحديث  من 

للبلد�ن �لتي ينتمي �إليها �لم�ست�سرقون.
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�أ - �لمدر�شة �لفرن�شية:
�ال�ست�سر�ق  مد�ر�ص  و�أقدم  �أهّم  من  �لفرن�سية  �لمدر�سة  تعتبر 
�لظروف  ومن  �لجغر�في،  �لقرب  من  ��ستفادت  فقد  �لعالم،  في 
بدًء�  �لعربية،  بالمنطقة  �الهتمام  عليها  فر�ست  �لتي  �لتاريخية 
بالفتوحات �الإ�سالمية، ومرورً� بالحروب �ل�سليبية، ولي�ص �نتهاًء بالغزو 
�ال�ستعماري �لحديث، �لذي �أتاح للفرن�سيين �ت�سااًل مبا�سرً� مع �لعرب 
و�لم�سلمين، خ�سو�سا في �سمال �إفريقيا، »فقد نجح قن�سل فرن�سا في 
م�سر �أ�شالن دي �شرفيل )A.de Cherville( وحده في �أن يجمع 1500 
مخطوطة«)16(، �أّما تعّلم �للغة �لعربية فقد بد�أ قبل هذ� �لتاريخ بكثير، 
معهدً�  �لر�بع  هونوريو�ص  �لبابا  �أن�ساأ  عندما  1285م  �سنة  �إلى  يعود  �إذ 

لتعليم �للغات �ل�سرقية ومنها �لعربية.
وقد نبغ في فرن�سا كوكبة من �لمثقفين �لذين تركو� ب�سمات خالدة 
�ص في در��سة �لثقافة �لعربية،  في عالم �ال�ست�سر�ق، من خالل �لتخ�سّ
�الإ�سالمية،  و�لدر��سات  �لمخطوطات،  تحقيق  مجاالت  في  وخ�سو�سا 
 ،)L.Massignon( ما�شينيون  لوي�ش  �أبرزهم  لعّل  �الأدبي،  �لنقد  وفي 
 )R.Blachere( بال�شير  ورجي�ش   ،)L.Provençal( بروفن�شال  وليفي 
�نتهى  �لذي   )E.Dinnet( دينيه  و�إيتيان   )J.Berques( بيرك  وجاك 
في  �ال�ست�سر�ق  خطا  »ولقد  �الإ�سالم..  �عتناق  �إلى  �ال�ست�سر�ق  به 
كليمون هيار  �لكبير  �لم�ست�سرق  در��سات  فرن�سا خطوت هاّمة بظهور 
)C.Huart 1927-1854( �لذي �نتخب ع�سوً� في �لمجمع �لعلمي �لعربي 
بدم�سق وغيره من �لمجامع �لعلمية، ومن �آثاره �لكبيرة تاريخ بغد�د في 
بروكلمان  �لع�سر �لحديث )1901م( وتاريخ �الآد�ب �لعربية، نقد فيه 
نقدً� �سديد� وُن�سر �سنة 1923م، وتاريخ �لعرب في جز�أين، ون�سر ق�سائد 

عفيف �لدين �لتلم�ساني، و�بنه �ل�ساب �لظريف«)17(.
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�لذي   - �الإنجليزي  �ال�ست�سر�ق  مع  �لفرن�سي  �ال�ست�سر�ق  ويتمّيز 
�ل�سرق،  من  وقرًبا  فهًما  �الأكثر  باأّنهما   - قليل  بعد  عنه  �سنتحّدث 
�ل�سرق  �قت�سمتا  �للتين  للدولتين  �ال�ستعمارية  �لتو�ّسعية  �لطبيعة  بحكم 
�الإ�سالمي خالل �لقرن �لتا�سع ع�سر وبد�يات �لقرن �لع�سرين، وهو ما 
مّكنهما من �لتفّوق على باقي �لمد�ر�ص �ال�ست�سر�قية في معرفة �لعرب 
�ال�ست�سر�قي  �لن�ساط  معظم  �أّن  رغم  ثقافتهم،  و��ستيعاب  و�لم�سلمين 

�لفرن�سي و�الإنجليزي كان في خدمة �ل�سيا�سة �ال�ستعمارية �لظالمة.
ب - �لمدر�شة �الإنجليزية:

في  �الإ�سالمي  �لوجود  بف�سل  �لعربية  �لثقافة  �الإنجليز  عرف 
�لعرب،  بالعلماء  �إنجلتر�  مثقفي  من  عدد  �ت�سل  حينها  �الأندل�ص، 
ن�ساأة  �أّن  غير  �الأندل�سية،  �لمعاهد  في  للمعرفة  طاّلبا  بع�سهم  وجاء 
E.pocoke 1991-( ال�ست�سر�ق بمفهومه �لحديث بد�أ مع �إدو�رد بوكوك�
مّهد  من  و�أّول  �أك�سفورد،  في  �الأ�ستاذية  كر�سي  �سغل  من  �أّول   )1604

للدر��سات �ال�ست�سر�قية في �إنجلتر�، من خالل �لعديد من �لتحقيقات 
و�لموؤّلفات ذ�ت �الأهمية مثل كتاب »نموذج من تاريخ �لعرب« وهو مجتز�أ 
من تاريخ �أبي �لفرج، والمية �لعرب للطغر�ئي، ثّم �لن�ص �لعربي �لكامل 

لـ»مخت�سر تاريخ �لدول« الأبي �لفرج)18(.
�لرحلية  بالكتابة  �الإنجليزي  �ال�ست�سر�ق  جهود  تكّللت  وقد 
 )R.Burton( ال�ستك�سافية للبالد �لعربية، مثل رحالت ريت�شارد بورتن�
 )W.Blunt( إلى �لجزيرة �لعربية، ورحالت �لم�ست�سرق ويلفريد بلنت�
�إلى م�سر، ورحلة ت�شارلز د�وتي )C.Doughty( �إلى �ل�سحر�ء �لعربية 

. )Lawrence( )19(لتي ن�سرها في كتاٍب و�سَع مقّدمته لورن�ش�
 )A.Bevan( أنتوني بيفان� �أ�سماء كلٍّ من  �أّما في �الأدبيات فتبرز 
 )C.Lyall( ليال  وت�شارلز  و�لفرزدق،  جرير  نقائ�ص  ن�سر  �لذي 
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مرجليوث  �شمويل  ديفيد  و�لم�ست�سرق  ليات،  �لمف�سّ حّرر  �لذي 
)D.S.Margoliouth( �أ�ستاذ �لعربية في �أك�سفورد، �لذي ترجم »معجم 
�لتنوخي)20(،  و�أحاديث  �أبي �لعالء،  لياقوت �لحموي، ور�سائل  �الأدباء« 
وهو من ��ستهر باإثارة ق�سية �النتحال في �الأدب �لعربي وتلّقاها من بعده 

تلميذه طه ح�سين في كتابه �لمثير )في �ل�سعر �لجاهلي(.
ج - �لمدر�شة �الإيطالية:

�الهتمام �الإيطالي بال�سرق �الإ�سالمي �نطلق من �لفاتيكان، �لذي 
كان يحر�ص على تن�سير �لمجتمع �لم�سلم، و�سمن هذ� �الإطار تّم �إن�ساء 
�لعديد من �لمطابع باللغات �ل�سرقية وعلى ر�أ�سها �لعربية، �لتي كانت 
تدّر�ص في كبرى �لمدن �الإيطالية كروما، ونابولي، وفلورن�سا، ون�سطت 
لالإدري�سي،  �لم�ستاق  نزهة  مثل  �لعربية،  �لمخطوطات  تحقيق  حركة 
وكليلة   ،)C.Schiapprelli( �شكياباريللي  بتحقيق  جبير  �بن  ورحلة 
�إغناطيو�ش  بتحقيق  للبغد�دي  �الأدب  �لطبري، وخز�نة  وتاريخ  ودمنة، 
بالدر��سات  �آخرون  م�ست�سرقون  �ن�سغل  كما   ،)I.Guidi( جويدي 
�لر�سول  �سيرة  في  وكتبو�  �الإيطالية،  �إلى  �لقر�آن  فترجمو�  �الإ�سالمية 
�سلى �هلل عليه و�سّلم. �أّما في حقل �لدر��سات �الأدبية فيبرز �لم�ست�سرق 
�لجامعة  تاأ�سي�ص  في  �أ�سهم  �لذي   ،)C.Nallino( َنللينو  كارلو  �لبارز 
في  درو�سه  جمعت  وقد  فيها)21(،  محا�سرً�  �أ�ستاذً�  وعمل  �لم�سرية 
كتاب عنو�نه »تاريخ �الآد�ب �لعربية«، ومن تالمذته �لدكتور طه ح�سين 

�لذي كان �سديد �الإعجاب به)22(.
د - �لمدر�شة �الألمانية:

عالقة �الألمان بالثقافة �لعربية عمرها قرون من �لزمان، كما توؤّكد 
من  �لكثير  �سهدت  وقد   ،)Sigrid Hunke( هونكه)23(  زيغريد  ذلك 
�لتوّتر�ت على غر�ر ما ح�سل مع باقي �لدول �الأوربية، لكّنها �نتهت �إلى 
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�أبدى  �لذي  �الألماني خ�سو�سًا،  �لجانب  �لعلمي من  و�لف�سول  �لتثاقف 
�هتمامًا بدر��سة �لمو��سيع �لعلمية في �لح�سارة �لعربية كالريا�سيات 
منذ  �لجامعات  في  �لعربية  للغة  كر��سي  تخ�سي�ص  وجرى  و�لطب، 
منت�سف �لقرن �ل�ساد�ص ع�سر، ليتّوج ذلك بترجمة �لقر�آن �لكريم �إلى 

�الألمانية �سنة 1694م.
�لتعريج على  �الألماني دون  �ال�ست�سر�ق  نتحّدث عن  �أن  يمكننا  وال 
ثالثة �أ�سماء مهّمة، وهي زيغريد هونكه �لتي تحّدثت عن ثقافة �لعرب 
وفنونهم و�إ�سهامهم �لكبير في �لح�سارة �الإن�سانية في موؤّلفها �ل�سهير 
�شم�ش �لعرب ت�شطع على �لغرب، ومن قبلها �ل�ساعر �الألماني �ل�سهير 
غوته )Goethe( �لذي تغنى بالنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم في ق�سيدته 
�لمو�سومة �أن�شودة محّمد )Mahomet Gesang(، وثالثهما �لم�ست�سرق 
�لكتاب  �ساحب   )C.Brockelman( بروكلمان  كارل  �ل�سيت  ذ�ئع 
�ل�سهير »تاريخ �الأدب �لعربي«، �لذي يعتبر من �أعظم ما �ألِّف في تاريخ 

�الأدب �لعربي رغم �لنقائ�ص و�الأخطاء �لتي نّبه عليها من جاء بعده.
هـ - �لمدر�شة �لرو�شية:

قاطرة  تقود  الأن  غيرها  من  �أكثر  موؤّهلة  كانت  رو�سيا  �أّن  رغم 
�ال�ست�سر�ق بحكم �نت�سار �الإ�سالم في �لمناطق �لمحاذية لها في و�سط 
�لثقافية  �لنه�سة  تاأخر  منها  الأ�سباب  ذلك  في  تاأّخرت  �أنها  �إاّل  �آ�سيا، 
بطر�ش  تولى  عندما  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  �إلى  رو�سيا  في  و�لح�سارية 
تحديث  عملية  وبد�أ  �لقي�سرية،  رو�سيا  عر�ص  )1725-1672م(  �الأول 
باإر�سال  يق�سي  مر�سوم  �إ�سد�ر  1716م  �سنة  ثمر�تها  من  كان  �ساملة، 
خم�سة �سّبان من مو�سكو �إلى بالد فار�ص لتعّلم �للغات �لتركية و�لعربية 
و�لفار�سية، لتتلو هذ� �لمر�سوم مر��سيم �أخرى في هذ� �التجاه .. و�أعقب 
�ل�سرقية،  �لثقافة  فروع  وبمختلف  باالإ�سالميات،  كبير  �هتمام  ذلك 
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فيريوفكين  يد  �لرو�سية على  �إلى  �لكريم  �لقر�آن  فتّمت ترجمة معاني 
 )Kolmakov( كولماكوف  ترجمها  ثّم  1790م،  �سنة   )Vrryovkin(
�سنة 1972م، وهو ما �سكّل �إلهامًا قوّيا الأمير �ل�سعر�ء �لرو�ص �ألك�شندر 
»قب�سات  �لم�سهورة  ق�سائده  �سل�سلة  فكتب   ،)A.Puchkin( بو�شكين 
�سورة  وثالثين  ن�سو�سًا من ثالث  �سعريًا  فيها  عالج  �لتي  �لقر�آن«  من 

قر�آنية)24(.
في  ظهر  �لموؤ�س�سي  �الأكاديمي  �لطابع  ذ�  �ال�ست�سر�ق  �أّن  غير 
وقاز�ن  1805م،  خاركوف  جامعات  من  كلٍّ  في  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن 
1807م، ومو�سكو 1811م، و�سان بيتر�سبورغ 1818م �لتي �سارت من �أهم 

�إغناطيو�ص  و�الأكاديمي  �لباحث  ويعتبر  �لعالم،  في  �ال�ست�سر�ق  مر�كز 
كر�ت�سكوف�سكي )I.Kratchkovski 1951-1886( �أهم م�ست�سرقي رو�سيا 
�ص في  على �الإطالق، فقد در�ص �لعديد من �للغات �ل�سرقية لكّنه تخ�سّ
دم�سق:  لمجمع  مر��ساًل  ع�سوً�  1923م  �سنة  و�نتخب  �لعربية،  �لثقافة 
»وكان ذلك �أكبر �سرٍف نلته مّدَة عمري، و�سار هذ� �لت�سريف م�ساعدً� 
لي وم�سّجعًا في �أحو�لنا �ل�سعبة، ور�أيُت فيه تقديرً� �أتفاخُر به الأتعابي 
�أعماله  ومن  �سنة«)25(،  ع�سرين  منذ  و�لتاأليف  و�لبحث  �لتعليم  في 
تحقيق �لعديد من �لن�سو�ص ون�سر �لكثير من �الأبحاث في �الأدب و�لنقد 
�لعربيين، منها �لمتنبي و�أبو �لعالء )1910م(، وبالغة قد�مة بن جعفر 
)1930م(،  �لميالدي  �لتا�سع  �لقرن  في  �لعربية  و�ل�سعرية  )1923م(، 
و�لح�سارة �لعربية في �إ�سبانيا )1937م(، �أّما �أهمها فهو »تاريخ �الأدب 

�لجغر�في �لعربي« في مجّلدين)26(.
و - �لمدر�شة �الأمريكية:

بد�أ �ال�ست�سر�ق في �لواليات �لمتحدة مبا�سرة بعد �لحرب �لعالمية 
�لثانية، عقب خروجها من عزلتها، حيث بد�أ �ل�سعور يتنامى بالحاجة 
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�ال�ست�سر�ق  هذ�  �أّن  غير  و�أيديولوجيا،  و�سكاًنا  لغًة  �ل�سرق  لمعرفة 
-�لذي فر�سته �لدو�عي �ل�سيا�سية - بقي حبي�ص �لدو�ئر �لدبلوما�سية 
�أّما �أكاديميا فظّل يناق�ص �لق�سايا �للغوية، و�لتقلبات  و�ال�ستخبار�تية، 
�ل�سيا�سية، و�لفل�سفة �الإ�سالمية، مع تجّنب مطلٍق لالأدب، »فبو�سعك �أن 
تقر�أ �أكد��ًسا من �لكتابة �لخبيرة عن �ل�سرق �الأدنى دون �أن تلقى �إ�سارة 
و�حدة �إلى �الأدب«)27(، و�ل�سبب في نظر �إدو�رد �سعيد هو �أّن �ال�ست�سر�ق 
�أ�ّس�ست  �لتي  �للغوية  �لجي�ص  �أ�سياء مثل مد�ر�ص  �الأمريكي »ينحدر من 
خالل �لحرب �لعالمية وبعدها، و�هتمام �لحكومة و�ل�سركات �لمفاجئ 
�لحرب  في  و�لتناف�ص  �لحرب،  بعد  ما  مرحلة  في  �لالغربي  بالعالم 
باإّز�ء  �لمتر�ّسب  �لتب�سيري  و�لموقف  �ل�سوفياتي،  �التحاد  مع  �لباردة 

�ل�سرقيين«)28(.
ومع ذلك ُوجد من �لم�ست�سرقين قبل �لحرب �لعالمية �لثانية وبعدها 
َمن ُيعنى بال�سوؤون �لفنية و�لثقافية و�الأدبية للعالم �الإ�سالمي خ�سو�سًا 
من ِقَبل �لم�ست�سرقين من �أ�سول �أوربية �أو لبنانية مهاجرة)29(، �أمثال 
�لذي خ�ّص   )G.Sarton( شارتون� جورج  �الأ�سل  �لبلجيكي  �لم�ست�سرق 
�لح�سارة �الإ�سالمية بحّيٍز مهم في كتابه )�لمدخل �إلى تاريخ �لعلم(، 
�الإنجليزي  �الأ�سل  ذي   )D.B.MacDonald( ماكدونالد  بالك  ودنكن 
فون  وغو�شتاف  1911م،  �سنة  �الإ�سالمي(  �لعالم  )مجّلة  �أ�سدر  �لذي 
كتبه  �أهم  ومن  �لمولد،  �لنم�ساوي   )G.V.Grunebaum( غرونباوم 

)�الإ�سالم في �لع�سر �لو�سيط(.
مجاالت �ال�شت�شر�ق:

للدر��سة  مو�سوعًا  وتجّلياته  منجز�ته  بكافة  �ل�سرق  يمّثل 
�ل�سرقية  �لدر��سات  »�إّن  �إدو�رد �شعيد:  يوؤّكد ذلك  �ال�ست�سر�قية، مثلما 
علم  �إلى  وترجمتها  �لن�سو�ص  تحقيق  من  �سيء  كّل  ت�سمل  يظهر  فيما 
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و�القت�ساد،  �الجتماع،  وعلم  �الآثار،  وعلم  �الإن�سان،  وعلم  �لنقود، 
و�لتاريخ، و�الأدب، و�لّدر��سات �لثقافية في كّل ح�سارٍة �آ�سيويٍة �أو �سماِل 
�ل�ّسرق وكّل ما في  �أّن  �إفريقيٍة معروفٍة، قديمها وحديثها«)30(، بمعنى 
�سمن  �ل�سرقي  متابعة  عن  ينفك  ال  فاالآخر  بالدر��سة،  جديٌر  �ل�سرق 
�أن  �لتي ي�سعب ح�سرها، ولكن يمكن  �لعديد من �لمجاالت �لمعرفية 

ن�سير �إلى �أهّمها:
�أ - �لرحالت:

و�لغرب،  �ل�سرق  بين  �الت�سال  �أ�سكال  �أو�سح  من  �لرحلة  تعتبر 
و�أ�سهلها في �الآن نف�سه، فعلى مّر �لتاريخ ح�سلت رحالت من مختلف 
�أنحاء �لعالم ال�ستك�ساف �ل�سرق، و�لتعّرف عليه ح�سارًة و�سكانًا وثقافًة 
ونمَط معي�سة.. غير �أّن �لرحالت �لتي نعنيها بالحديث في هذ� �لمقام 
هي �لرحالت �لمدّونة �لتي �سّمت �لعديد من �لمالحظات حول �لمنطقة 
�لم�سّجلة  �الإ�سالمي بوجه عام، فالكثير من �لرحالت  و�لعالم  �لعربية 
�لدونية،  وبالنظرة  بالعجائبية،  مملوءة  موؤ�سطرة،  �لمجال  هذ�  في 
وبالجغر�فيا �لتخّيلية كما ي�سميها �إدو�رد �شعيد �لتي تقوم على �ل�سور 
�أعين  �أكثر من كونها حقائق �لتقطتها  �لباهرة)31(، وهي وجهات نظر 
�لرحالين، مثلما يقول موبا�شان في و�سف �لبدو �لرّحل �لذين يتتبعون 
مو�طن �لكالأ في �سحر�ء �لجز�ئر: »�سعٌب غريب، طفولي، ظّل بد�ئيًا كما 
في بد�ية �لع�سور، يمّر باالأر�ص دون �أن يتعّلق بها �أو ي�ستقّر فيها«)32(، 
ليخل�ص �إلى نتيجة مفادها �أّن �الأوربي وحده من يقّدر قيمة هذه �الأر�ص 
ب�سغف  ونحّبها  خ�سبة،  ونجعلها  نملكها  �لتي  �الأر�ص  »هذه  �ل�سا�سعة؛ 
فيقول   )A.Gide( جيد  �أندري  �أّما  باالإن�سانية«)33(،  �لمفعمة  قلوبنا 
في رحلته �إلى �لجز�ئر: »�لذي ال يعرف هذ� �لبلد عليه �أن يتخّيل �أّواًل: 
!!«)34(، فالجز�ئر في نظره ال ت�ساوي �سيًئا، وهي �لتي �حتّلها  ال �سيء 

�لفرن�سيون ب�سبب نز�ع على ديون كانت م�ستحقة عليهم!
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ب - �لترجمة:
ن�سطت حركة �لترجمة من �للغة �لعربية بف�سل جهود �لعديد من 
�لعربي في مختلف  بالتر�ث  �لتعريف  في  �أ�سهمو�  �لذين  �لم�ست�سرقين 
�لكريم،  �لقر�آن  هو  ترجماتهم  طالته  كتاب  و�أكثر  �لمعرفة،  مجاالت 
بد�فٍع علميٍّ حينًا، وبق�سد �الإ�ساءة و�لت�سويه �أحيانًا �أخرى، يقول �لق�ص 
ترجمته  مقّدمة  في   )A.Hineckelman( هنكلمان  �أبر�هام  �الألماني 
لمعاني �لقر�آن �لكريم: »�إّنه من �ل�سروري �أن نعرف �لقر�آن معرفة دقيقة 
�إذ� �أردنا مكافحته، وتمهيد �ل�سبيل النت�سار �لم�سيحية في �ل�سرق«)35(.

�لتر�ث وذخائر  �إلى رو�ئع  بالترجمة  �لم�ست�سرقين  كما �متّدت يد 
و�لمعّلقات  �ل�سعر  دو�وين  من  �لكثير  لغاتهم  �إلى  نقلو�  »فقد  �لعربية 
وتاريخ  للم�سعودي،  �لذهب  �لطبري، ومروج  وتاريخ  �لفد�ء  �أبي  وتاريخ 
و�لمنقذ  و�الإحياء  لل�سيوطي،  �لخلفاء  وتاريخ  للمقريزي،  �لمماليك 
للغز�لي، وغير ذلك من مئات �لكتب في �للغة و�الأدب و�لتاريخ و�لعلوم 
�لقرون  منذ  ترجمته  تمت  عّما  ف�ساًل  هذ�  �لمتعّددة«)36(،  �الإ�سالمية 

�لو�سطى في ميادين �لطب و�لفلك و�لطبيعيات وغيرها.
ج - �لبيبليوغر�فيا:

ميد�ن  في  �لم�ست�سرقين  جهود  من  �لعربية  �لمكتبات  ��ستفادت 
فهر�سة �لمخطوطات و�سبطها وت�سجيل �لمعلومات عنها في من�سور�ت 
و�أرقامها،  تو�جدها،  �أماكن  معرفة  من  �لباحثين  مّكن  ما  خا�سة، 
وحالتها، وعدد ن�سخها، وما �إلى ذلك من معلومات قّيمة، وهذ� ب�سبب 
�أو�ئل  في  »بلغت  �الأجنبية،  �لبالد  في  كبيرة  ثروة مكتبية عربية  وجود 
�لقرن �لتا�سع ع�سر مائتين وخم�سين �ألف مجّلد«)37(، تتوفر على �أحدث 

و�سائل �لحفظ و�لعناية �لفائقة. 
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�إلى و�سع  �لجديدة  �لفهر�سة  �لم�ست�سرقين الآليات  �إتقان  �أّدى  وقد 
فهار�ص مهّمة للعديد من �لمكتبات، يمكننا �أن نمّثل لها بمكتبات �سمال 
�إفريقيا �لتي كانت تحت �ل�سيطرة �لفرن�سية، و�أ�سرف عليها م�ست�سرقون 

فرن�سيون:
1 - �لم�ست�سرق فانيان )Fanian(: �أنجز فهر�ص �لمخطوطات �لعربية 
�سل�سلة  )�سمن  �لجز�ئر  مدينة  مكتبة  في  و�لفار�سية  و�لتركية 
�لفهر�ص �لعام لمخطوطات �لمكتبات �لعامة في فرن�سا �لمجّلد 8، 

1893م(.

�لتاريخية  �لمخطوطات  فهر�ص  �أنجز   :)B.Roy( رو�  �لم�ست�سرق   -  2
�لمحفوظة في مكتبتي جامع �لزيتونة �لعبدلية و�الأحمدية )تون�ص 

1900م(.

مخطوطات  فهر�سة   :)G.Salmon( �سالمون  جورج  �لم�ست�سرق   -  3
مكتبة خا�سة في طنجة )�لمحفوظات �لمغربية 1905م(.

4 - �لم�ست�سرق ليفي بروفن�سال )L.Provençal(: �لمخطوطات �لعربية 
في �لرباط )باري�ص 1921( )�لرباط 1922(.

�لعربية  �لمخطوطات   :)J.Reinaud( رينو  جوزيف  �لم�ست�سرق   -  5
�لفرن�سية  �لجمعية  )ن�سرة  �لرباط  مكتبة  في  بالطب  �لمتعّلقة 

لتاريخ �لطب 1923م(.
د - تحقيق �لمخطوطات: 

لم تتوّقف جهود �لم�ست�سرقين عند حفظ �لمخطوطات وفهر�ستها، 
ولكّن عملهم �نتقل �إلى �لتحقيق و�لن�سر، فقابلو� بين �لن�سخ، و�سّححوها، 
ورّجحو� منها ما �عتقدوه �سحيحًا، ما �سمح باإخر�ج ثروة عليمة و�أدبية 
"وقد  �إلى جمهورها، و��ستفاد منها قّر�وؤها،  �إلى �لنور، فو�سلت  كبيرة 
عرفنا �لكثير من كتب �لتر�ث محّققًا على �أيديهم، ومن بين هذه �لكتب 
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و�الإتقان  ه�سام،  �بن  ل�سيرة  ن�سرهم  �لح�سر:  ال  �لمثال  �سبيل  على 
لل�سيوطي، و�لمغازي للو�قدي، و�لك�ساف للزمخ�سري، وتاريخ للطبري، 
ومعجم  لل�ّسمعاني،  و�الأن�ساب  دريد،  البن  و�ال�ستقاق  �سيبويه،  وكتاب 
�الأدباء لياقوت..«)38(، ويبرز في �لمغرب �لعربي ��سم �لم�ست�سرق ليفي 
�إذ  �لع�سرين،  �لقرن  مطلع  في  �لمحّققين  كبار  من  كو�حٍد  بروفن�شال 
منها  �لوجود،  �إلى  �لمغاربي  �لعربي  �لتر�ث  نفائ�ص  �إخر�ج  على  عكف 
�لموّحدين  دولة  �أمر�ء  من  لمجموعة  موّحدية)39(،  ر�سائل  مجموعة 
من  �لمتو�سط  �لبحر  �سفتي  مرة  الأّول  وّحدت  �لتي  )1121-1269م( 

�لناحية �لغربية.
هـ - �لتاأليف: 

�أّلف �لم�ست�سرقون كتبًا في مجاالت معرفية كثيرة ي�سعب ح�سرها، 
بلغت خالل قرن ون�سف من �لزمان )1800-1950م( حو�لي �ستين �ألف 
كتاب)40(، �سملت �الآد�ب، و�لتاريخ، و�لجغر�فيا، و�لفل�سفة، و�لت�سّوف، 
وعلم �لكالم، و�لنحو و�لبالغة، و�لعرو�ص وغيرها، وقد �ّت�سمت بع�ص 
فيما  �لمو�سوعية،  من  مهمٍّ  وقدٍر  كبيرة،  علمية  بقيمة  �لموؤّلفات  تلك 
�الإ�سالم  دين  في  و�لطعن  و�الأكاذيب  بالتزييف  �أخرى  موؤّلفات  تمّيزت 
و�لثقافة �لعربية، ومن كتب �لم�ست�سرقين ذ�ت �لقيمة �لعلمية �لكبيرة: 
تاريخ �الأدب �لعربي لالألماني كارل بروكلمان �لمتوفى �سنة )1956م(، 
وهو مو�سوعة �أدبية مهّمة، ود�ئرة �لمعارف �الإ�شالمية، لمجموعة من 
�لم�ست�سرقين، ترجمت كاملة �سنة )1997م( في �ثنين وثالثين مجّلدً�، 
�لحديث  الألفاظ  �لمفهر�ش  �لمعجم  فيبرز  �لمعاجم  علم  في  �أّما 
�لنبوي بو�سفه �أهّم عمل معجمي قام به �لم�ست�سرقون، �إذ ي�سمل كتب 
�لحديث �ل�ستة �لم�سهورة باالإ�سافة �إلى م�سند �لّد�رمي، وموطاأ مالك، 

وم�سند �الإمام �أحمد وهو في �سبع مجّلد�ت �سخمة)41(.



حبيب بوزوادة
20

14
ه 

ني
يو

 - 
هـ

14
35

ن 
با

شع
 ، 

37
دد 

لع
ا

307

جـــــذور

�الأدب �لعربي و�لقر�ءة �ال�شت�شر�قية:
�ال�ست�سر�ق  فيها  ن�سط  �لتي  �لميادين  من  �لعربي  �الأدب  يعتبر 
و�أوالها �لعناية �لكبيرة، »فقد �هتّم بكّل ما يتعّلق به، حيث در�ص تاريخه، 
و�زدهاره،  وتاأخّره،  ونه�سته،  وع�سوره،  و�أ�سالته،  وقيمته  وتطّوره، 
و�سعر�ءه،  و�أعالمه،  وتاأثيره،  وتاأّثره  و�سرقاته،  و�نتحاله،  و�نحطاطه، 
وكّتابه، وقد كانت عنايُته به �أكثر و�أ�سّد �سغفًا و�أو�سع �نت�سارً�، و�أ�سعب 
كّل  بها من  و�الإحاطة  �لعربية،  �ل�سخ�سية  لفهم  الأّنها محاولة  در��سة، 
جو�نبها، مّما يدّل على مبلغ �أهمية در��سته للفكر �لعربي عامًة، و�الأدب 
�لعربي خا�سة«)42(، وقد ��ستطاع �لم�ست�سرقون عبر قرون من �لبحث 
باالأدب  �سلة  ذ�ت  نقدية  �آر�ء  �إلى  يخل�سو�  �أن  �لباحثين  من  و�أجيال 
�لعربي وفنونه و�أجنا�سه، كانت لها تد�عياتها على عدد لي�ص بالقليل من 
وتبنوها  �لم�ست�سرقين  بمناهج  تاأّثرو�  �لذين  �لعرب،  و�لباحثين  �لنقاد 
في در��ساتهم و�أبحاثهم، ويمكننا �لحديث في هذ� �لباب عن طه ح�سين 
�لذي نقل �لكثير من �أفكار �لم�ست�سرقين ون�سرها في كتبه ومحا�سر�ته، 

�لتي �أحدثت �سجيجًا وفي حينها وماتز�ل!
�شمات �لقر�ءة �ال�شت�شر�قية:

تمّيزها  �سمات خا�سة  لها  �الأدبي  لموروثنا  �ال�ست�سر�قية  و�لقر�ءة 
�لّد�ر�سين  قد�مى  عند  عرفناها  كالتي  �أ�سيلة،  عربية  قر�ءة  �أي  عن 
�أمثال �بن قتيبة، و�لجاحظ، و�لجرجاني وحازم �لقرطاجني وغيرهم، 
�إّنها قر�ءة مختلفٌة تمامًا، فهي تنطلق من خلفية غير عربية، وبدو�فع 
للمناهج  تبعًا  مختلفة،  نتائج  �إلى  �لنهاية  في  يوؤّدي  ما  وهو  مختلفة، 
�لنية،  �سالح  �لمق�سد  �سريف  م�ست�سرق  كّل  فلي�ص  �أي�سًا،  وللمقا�سد 
كما  �ال�ست�سر�قية  للقر�ءة  �لعامة  �ل�ّسمات  تتحّدد  �الأ�سا�ص  هذ�  وعلى 

ياأتي:
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1 - �لتعّدد �لقر�ئي:
قر�ء�ت  فهي  و�حدة،  ��ست�سر�قية  قر�ءة  عن  �لحديث  يمكننا  ال 
�لّدو�فع يتحّرك كّل  ناحية  و�لكفاءة، فمن  و�لمنهج  �لّد�فع  متعّددة في 
م�ست�سرق وفق �أجندة خا�سة به، فهناك من تحّركه �لّدو�فع �لعلمية، فال 
هدف له �إاّل �لحقيقة �لعلمية �إّما يخطئها �أو ي�سيبها، و�آخرون تحّركهم 
�لناحية  من  �أّما  وغيرها،  و�الإ�سالموفوبيا  كالتب�سير  ذ�تية  ّدو�فع 
�لم�ست�سرقين في تعاملهم مع �لن�ص �الأدبي  �لمنهجية؛ فتتعّدد مناهج 
و�لنف�سية  �لتاريخية،  �لقر�ءة  فهناك  ين�سدونها،  �لتي  للحقائق  تبًعا 
�لنقاد  كفاءة  بح�سب  �لقر�ء�ت  تلك  تختلف  مثلما  و�الأيديولوجية.. 
في  �سو�  تخ�سّ �لم�ست�سرقين  من  طائفة  �أّن  يخفى  فال  و�لّد�ر�سين، 
�لدر��سات �ل�سرقية عبر مر�جع و�سيطة من دون �أن يتقنو� �للغة �لعربية، 

مّما حرمهم من تناولها من معينها �الأ�سيل.
2 - هيمنة �لمركز �لغربي:

�ال�ست�سر�قية  �لقر�ء�ت  من  �لكثير  فيها  وقعت  �لتي  �لمز�لق  من 
�سوئه  في  �لذي  �لمركز  هي  �لذ�ت  و�عتبار  �الآخر،  على  �لتعالي  هو 
فكّل  �ل�سرقي،  �لمجتمع  في  �لموجودة  �لظو�هر  مختلف  تف�سير  يمكن 
ر، وكل ما خالفه  �إيجابي ومنتج ومتح�سّ �لغربي فهو  �لنموذج  ما و�فق 
�ل�سرقي،  �الآخر  تلغي  �لقر�ءة  وهذه  مجٍد،  وغير  وخاطئ  �سلبي  فهو 
»لقد  معّلقًا:  �سعيد  �إدو�رد  يقول  �لغربي،  �لعقل  حدود  في  وت�سجنه 
��ستجاب �ال�ست�سر�ق للثقافة �لتي �أنتجته �أكثر مّما ��ستجاب لمو�سوعه 
�لمزعوم«)43(، الأّن معظم �لمقاربات �ال�ست�سر�قية لم تنظر �إلى �الآخر 
�لم�ستقلة،  وت�سّور�ته  �لخا�سة،  روؤيته  له  منف�ساًل،  كيانًا  باعتباره 
ولكّنها عالجت �لمو�سوع �نطالقًا من �سلطة �لمركز �لذي يمتلك �لحق 

و�لمعرفة و�لقوة.
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�لكبير  �لفهم  �سوُء  �لغربية  للذ�ت  �لمركزية  �لنزعة  نتائج  ومن 
لالأدب �لعربي، ولمحوريته في �لثقافة �لعربية، والأ�ساليبه، ومو�سوعاته، 
منهجيًا  عنه  �لغريبة  �لقر�ء�ت  بع�ص  فر�ص  �إلى  �أّدى  ما  ورموزه.. 
وفق  �لعربي  �لثقافي  �لمنجز  مقاربة  ذلك  �سو�هد  ومن  ومو�سوعيًا، 
م�سار تطّوري كالذي �سار عليه �لغرب، على �أ�سا�ص �أّن »�لمرور بمر�حل 
�إلى  �لمجتمعات م�سطّرة  �أّن كلَّ  �لتاريخية حتمي ومطلق وعلى  �لغرب 
تخّطي تلك �لمر�حل وطّيها لبلوغ �سدرة �لتقّدم �لتي يبلغها �لغرب«)44(.

3 - �لطابع �لمرّكب:
مجال  �أو  معّين  بع�سر  يرتبط  ال  ميد�ن  باأّنه  �ال�ست�سر�ق  يّت�سم 
معرفي محّدد، �إّنه منظومة كبرى تت�سّمن  �لعديد من �لبنيات �لتاريخية 
ينفرد  �أن  يمكن  ال  و�القت�سادية..  و�ل�سيا�سية  و�الأدبية  و�لجغر�فية 
�إّنه »يمتلك هوية  �أو موؤ�س�سة بحثية و�حدة،  بدر��ستها م�ست�سرق و�حد، 
بالمعرفة  �رتباطه  �سوء  في  قوة خا�سة  ذ�ت  هوية  وجماعية،  تر�كمية 
�للغة(،  فقه  �لمقّد�ص،  �لكتاب  �لكال�سيكية،  )�لّدر��سات  �لتقليدية 
�لجمعيات  �لتجارية،  �ل�سركات  )�لحكومات،  �لعاّمة  وبالموؤ�س�سات 
�لتي يحّدد طبيعتها �لجن�ص �الأدبي  �لجغر�فية، �لجامعات(، وبالكتابة 
�لذي تنتمي �إليه )كتب �لّرحالت، كتب �ال�ستك�ساف، �ال�ستيهام، �لو�سف 

�لغريب �لمده�ص(«)45(.
�إّن �ال�ست�سر�ق ذو طبيعة مت�سّعبة ومرّكبة، ترف�ص �الرتباط بمعرفة 
معّينة، �أو نمط ثقافي خا�ص، �إّنها حالة تتطابق مع حالة �ل�سرق �لمعّقدة 

�أي�سًا. 
مز�لق �لقر�ءة �ال�شت�شر�قية:

والأدبها  �لعربية  للثقافة  جليلة  خدمات  قّدم  �ال�ست�سر�ق  �أّن  رغم 
على وجه �لتحديد؛ في ميادين فهر�سة �لمخطوطات و�لحفاظ عليها، 
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مجال  في   - تجاوزها  يمكن  ال   - �سقطات  في  وقع  �أّنه  �إاّل  وتحقيقها، 
�لنقد وقر�ءة �لتر�ث، وذلك ب�سبب �سعف �لكثير من �لم�ست�سرقين في 
�للغة، و�ختالفهم عنا ثقافيًا، �إذ ي�سعب على �لّد�ر�ص منهم �أن يتذّوق 
�آد�ب �لعرب، و�أن يتفّهم مرجعياتها، ومنطلقاتها، فياأتي �لحكم عليها 
�أ�ساًل،  �الإ�ساءة  يتعّمدون  �لذين  �لنقاد  عن  ف�ساًل  هذ�  م�سيًئا،  جائرً� 
�أمام  خطبته  في  �الإبر�هيمي  �ل�سيخ  قال  عمدً�،  �لت�سويه  دون  ويتق�سّ
باالأجنبي  �ال�ستعانة  ن�ست�سيغ  كنا  »لقد  �لم�سري:  �لعربية  �للغة  مجمع 
في بناء �سد، �أو مدِّ �سّكة، �أو تخطيط مدينة، مّما �سبقنا �إليه �الأجانب 
ومتى  فال!!..  كاللغة  نا  يخ�سُّ �ساأٍن  في  بهم  �ال�ستعانة  �أّما  فيه،  وبرعو� 
ومجاز�تها  ودقائقها  �أ�سر�رها  وفهم  �لعربية  في  بلغ  م�ست�سرقًا  ر�أينا 
وكناياتها وم�سارب �أمثالها ما يبلغه �لعربي في فهم ذلك؟ على �أّن بع�ص 
�أولئك �لم�ست�سرقين �لذين كانو� �أع�ساء بهذ� �لمجمع كانو� م�ست�سارين 
�إلى قادِح  في وز�ر�ت �لخارجية في بلد�نهم، وهذ� قادٌح �آخُر ين�ساف 
ق�سوِرهم في �للغة �لعربية«)46(، ويمكننا تاأكيد هذه �لّدعوى من خالل 

�ل�سقطات �لتالية:
1 - تزييف حقيقة موقف �لنبي من �ل�شعر:

نهى عن  قد  كان   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - �لنبي  �أّن  �سر�ًّ  لي�ص 
قول �ل�سعر في بد�ية دعوته الأ�سباب؛ منها مخافة �أن يعر�ص �لنا�ص عن 
�لقلوب  ت�سّربت  بعد ذلك عندما  فيه  ورغب  عليه،  لكّنه ح�ّص  �لقر�آن، 
�الإيمان �ل�سحيح، فكان ي�سّجع ح�ّسان بن ثابت كي يرد على �لم�سركين، 
�إن�ساد كعب بن زهير  فيقول له: »�هجهم وروح �لقد�ش معك«، وق�سة 
تقديم  على  ي�سّر  بروكلمان  لكّن  معروفة،  �لر�سول  بح�سرة  �ل�سعر 
روؤية بغي�سة لموقف �لنبي من �ل�سعر، غير م�ستند �إلى دليل، �سوى �إلى 
�سديد  �لر�سول  كان  »قد  فيقول:  �إاّل!!  لي�ص  �لت�سويه  غايته  مري�ص  ر�أي 
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على  يجيب  �ساعٍر  �إلى  محتاجًا  كان  ولكنه  و�ل�سعر�ء  لل�سعر  �لكر�هية 
�سعر�ء وفود �لقبائل �لتي تفد كثيرً� على �لمدينة، معلنًة دخول قبائلها 

في �الإ�سالم..«)47(.
2 - �لت�شكيك في �أ�شول �ل�شعر �لعربي:

�الأدب  تاريخ  در�ست  �لتي  �ال�ست�سر�قية  �لقر�ء�ت  بع�ص  لت  تو�سّ
�لعربي �إلى نتيجة موؤّد�ها �أّن �الأدب �لجاهلي خر�فة ال حقيقة لها، وباأّن 
�سة ما هي �إاّل �أ�سماء وهمية،  �الأدب �لمن�سوب �إلى رموز تلك �لحقبة �لموؤ�سِّ
�شموئيل  �لفكرة  هذه  تبنى  من  و�أبرز  ن�سيب،  �لحقيقة  من  لها  لي�ص 
�لذي  �لعربي،  �ل�سعر  �أ�سول  كتابه  في   )S.Margoliouth( مرجليوث 
�لجاهلي  �ل�سعر  �سحة  في  �لم�سّككة  �لمغالطات  من  بالعديد  فيه  جاء 
�إاّل �سنيعة  �أّن كّل ذلك �الإرث �الأدبي ما هو  ون�سو�سه ورجاله، معتبرً� 
كّذ�بين وو�ساعين في �لع�سور �لتالية، فاالأ�سعار �لموجودة في �سيرة �بن 
اعين  � على »�أّن �لو�سّ �إ�سحاق مثاًل »كانت ُتعمل له ح�سب �لطلب« ، م�سرًّ

كانو� يتلقون ت�سجيعًا قويًا من �لخلفاء وغيرهم«)48(. 
وي�سير على هذ� �لنهج بال�سير �لذي نفى وجود بع�ص �ل�سخ�سيات 
خيال  من  ن�سجًا  و�عتبرهما  وليلى(  )قي�ص  �سخ�سيتي  مثل  �لجاهلية 
ولالأ�سف  �إليه)49(،  �أ�سرنا  �لذي  مرجليوث  مذهب  على  جريا  �لرو�ة، 
في  ح�شين  طه  �لعربي  �الأدب  عميد  �لروؤية  هذه  تبنى  فقد  �ل�سديد 
كتابه )في �الأدب �لجاهلي( �لذي نقل فيه �لعديد من مغالطات �أ�ستاذه 
اعين كاأّنهم هم وحدهم من  مرجيليوث، مرّكز� على �لكذ�بين و�لو�سّ
�لقرن  في  �سائعة  كانت  �لتي  »�لفكرة  فقال:  �لجاهلي،  �ل�سعر  لنا  روى 
ا  �لثالث بين علماء �الأم�سار كانت تمّثل �لعرب كاأّنهم �أعظم �الأمم حظًّ
من �ل�سعر، �أو قل : كانت تمّثل �لعرب على �أّنهم جميًعا �سعر�ء، وظاهٌر 

�أّن هذ� ال يمكن �أن يكون من �لحّق في �سيء«)50(.
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3 - �لت�شكيك في �أ�شالة �الإبد�ع �لعربي:
ما  لكّل  وكر�هيته  حقده،  �إظهار  في  �لم�ست�سرقين  بع�ص  يترّدد  ال 
هو عربي �إ�سالمي، في�ستكثر عليه كّل �إبد�ع ممّيز، �أو فنٍّ جميل، فيعتقد 
ليلة وليلة من �لحيوية و�البتكار بحيث  �ألف  باأّن  – مثاًل -  »كينغليك« 
ي�ستحيل �أن يكون قد �أبدعها مجّرد �سرقي هو من حيث �الإبد�ع �سيٌء مّيٌت 
 )A.Kinglake( رغم �أن �ألك�شندر كينغليك )وجاف، مومياء عقلية«)51
�لعرب  عطاء�ت  بن�سف  لنف�سه  �سمح  فكيف  �سرقية،  لغة  �أّي  يعرف  ال 

بجرة قلم؟! 
مجال  في  �ص  �لمتخ�سّ  )L.Massignon( ما�شينيون  لوي�ش  �أّما 
�لت�سّوف �الإ�سالمي فاإنه يعتبر �أّن �لفكر �ل�سوفي حالة �إن�سانية وثقافية 
�لمتنّف�ص  هو  �لذي  �لم�سيحي  �لتثليث  �إلى  �أ�سولها  في  ترجع  متطّورة 
�لحقيقي للعقل و�لفكر، »ويعني هذ� �أّن كّل خلخلة �أو تقّدم �أو تطّور لن 
ياأتي من �الإ�سالم ذ�ته، �أو من �لجن�ص �لعربي، و�لذي هو جن�ٌص �سام، بل 
هو من خارجهما، �أي مّما له �سلة بالغرب نف�سه �أو بالم�سيحية �أو بالعرق 
�الأخرى  �لتو�ريخ  �أّما  و�حد،  تاريخ  �سوى  ثّمة  يكون  لن  �أّنه  �أي  �الآري، 

فمجّرد تو�بع له«)52(.
 )Miguel Palacios( وينكر �لم�ست�سرق �الإ�سباني  ميجيل بالثيو�ش
�أن يكون طوق �لحمامة البن حزم �إبد�عًا عربيًا �أ�سياًل، ويقول: »�لمثالية 
�لم�سيحية هي �أ�سل ما نعثر عليه في كتاب �لّطوق، وغيره من �لموؤّلفات 
�لعربية من حب عذري«)53(، وكاأّن �لعرب ال يعرفون �إاّل �لحب �لح�ّسي 
�لعذريين  تاريخ  تقر�أ  �أن  يكفي  ج�سيم،  تاريخي  خطاأ  وهذ�  �لبهيمي، 

لتكت�سف زيفه!!
»�أّن  �إرني�شت رينان )E.Rénan( فيزعم  �لفرن�سي  �لم�ست�سرق  �أّما 
�لفل�سفة �لعربية هي �لفل�سفة �ليونانية مكتوبة باأحرف عربية«، فهل بعد 
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هذه �لمبالغة مبالغة؟! ال �أحد من �لعرب ينكر ��ستفادة فال�سفة �الإ�سالم 
ي�سيفو�  لم  �لم�سلمين  �أن  يّدعي  �لم�ست�سرقين  بع�ص  لكن  �ليونان،  من 

�إليها �سيئًا، و�إّنما كانو� مجّرد موّزعي بريد!
الإثبات  ف�ساًل   )S.Bonebakker( بونيباكر  �شيجر  ويخ�س�ص 
�سلة �لنقد �لعربي بنظيره �ليوناني، في در��سته لنقد �ل�سعر �لذي �أّلفه 
 ، �ل�سعر  نقد  على  �ليونانية  �لفل�سفة  بتاأثير  ويعنونه  جعفر،  بن  قد�مة 
ويقول فيه: »من �لمعقول �أن ن�ستنتج �أن قد�مة، و�إ�سحاق بن �إبر�هيم، 
و�لفار�بي كانو� قد عقدو� �لعزم على �لتكّيف مع �لنظريات ذ�ت �الأ�سل 
�لكريم  �لقر�آن  تفا�سير  من  يقتب�سو�  �أن  لهم  يخطر  لم  ولذ�  �الأجنبي، 

�الأكثر و�سوحًا«)54(!!!
4 - �عتماد �لمر�جع �لغربية:

�سو� في حقل �لدر��سات  �إّن �لكثير من �لم�ست�سرقين �لذين تخ�سّ
�الأدبية و�لنقدية كانو� يعتمدون �لمر�جع �لمكتوبة باللغة �الأجنبية، وهو 
�لمو�سوعية  �أعمالهم  �لفو�ئد، وي�سّيع على  �لكثير من  ما يفّوت عليهم 
فت�سيع  خال�سة،  غربية  باأعين  �ل�سرق  �إلى  �سينظرون  الأّنهم  �لالزمة، 
�لكثير من روحية �ل�سرق، وفل�سفة �ل�سرق، وقيم �ل�سرق، ورغم �أّن ذلك 
للغة  �أو ذ�ك  �لباحث  �إتقان هذ�  �للغة، وعدم  �لغالب لم�سكل  ر�جٌع في 
�لعربية، �إاّل �أّنه في �لنهاية ال يعطي �سورة حقيقية عن �الأدب �لعربي، 
تر�ث  كتاب  باالأدب من  �لخا�ص  �لف�سل  �لمثال  �سبيل  فلو طالعنا على 
�عتمد  لوجدناه   )F.Rosenthal( روزنتال  فر�نز  حّرره  �لذي  �الإ�سالم 
كتاب  نجد  كما  بالعربية،  و�حد  مرجٌع  بينها  لي�ص  مرجًعا  ع�سر  �ثني 
تاريخ �الأدب �لعربي للم�ست�سرق رجي�ش بال�شير مليئًا بالمرجع �الأجنبية 
�أي�سًا، بخالف من ��ستغلو� في مجال تحقيق �لمخطوطات فاإّنهم كانو� 

متقنين للغة �لعربية، و��ستفادو� من م�سادرها �الأ�سيلة.
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5 - �لتحقيب �ل�شيا�شي:
�إّن تق�سيم �الأدب �لعربي �إلى �أحقاب زمنية لم ُيعرف �إاّل من خالل 
بالكيانات  �الأدبي  �الإبد�ع  �رتباط  فكرة  ر�ّسخو�  �لذين  �لم�ست�سرقين 
و�إ�سالمي،  جاهلي،  �أدب  عن  نتحّدث  ف�سرنا  له،  �لحا�سنة  �ل�سيا�سية 
ذلك  فعل  مثلما  �لمتعاقبة،  للدول  تبعًا  جرً�،  وهلّم  وعبا�سي  و�أموي، 
بروكلمان وَنللينو وجيب، قال �لّر�فعي: »و�أّول من �بتدع هذ� �لتق�سيم 
ليعّبر  �آد�بهم«)55(،  �أو�ساع  على  قيا�سًا  �أوربا،  علماء  �لم�ست�سرقون من 
عن رف�سه �لتام لهذ� �لتق�سيم غير �الأدبي؛ »فتاريخ �الآد�ب في كّل �أّمة 
ع�سوره  مفا�سل  الأّنها  �الأدبية؛  حو�دثها  على  اًل  مف�سّ يكون  �أن  ينبغي 
�لمعنوية، و�ل�ساأُن في هذه �لحو�دث �لتي ُيق�ّسم عليها �لتاريخ �أن يكون 
ا بنوع  مّما ُيحِدث تغييرً� معقواًل في �سكله، و�أن يلحق بمادته تنّوعًا خا�سً
كّل حادثٍة منها، فاإن لم تكن كذلك لم يكن �لتاريخ متجّددً� �إاّل باعتباره 

�لزمني، وهذ� لي�ص ب�سيء«)56(.
و�عتبره  بروكلمان  تحقيب  رف�ص  من  �لم�ست�سرقين  في  �إّن  بل 
يكون  �أن  »فهو عو�سًا عن  بال�شير:  يقول  �أدبية،  �أ�س�ص غير  قائمًا على 
م�ستوحى من �عتبار�ت �أدبية �سرفة، فاإّنه ال يقيم وزنا في �لحقيقة �إاّل 
النقالبات �ل�سالالت �لملكية، �أو �لحو�دث �لتي كان لها دون ريب �أثٌر في 
تبدو غير متو�فقة وال و�قعية  �الأدب  �أّن �سلتها مع  بيد  �الإ�سالم،  تاريخ 
بال�شير  طرحه  �لذي  و�لعلمي  �لجيد  �لت�سّور  هذ�  ورغم  جدً�«)57(، 
و�لر�فعي �أي�سًا، �إاّل �أّن �لتق�سيم �لذي طّبقه بروكلمان هو �ل�ّسائد حاليًا 

في معظم �لدر��سات �الأدبية �لتي تعنى بالتاأريخ لالأدب �لعربي.
6 - �لتركيز على �أدب �الأقليات و�لقوميات:

يبالغ �لم�ست�سرقون في �لتركيز على �الثنيات و�لطو�ئف و�لقوميات، 
�لعام،  �لح�ساري  �سياقه  �سمن  �لعربي  �الأدب  عن  �لحديث  من  فبدال 
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ممّثاًل في �للغة �لعربية و�لثقافة �الإ�سالمية، يف�سل كثير منهم �لبحث 
و�ل�سنة  و�ل�سيعة  و�لبربر  و�لترك  و�لفر�ص  و�ليهود  �لن�سارى  �آد�ب  في 
�ل�سروري  من  فهل  �لغر�بة،  من  يخلو  ال  ب�سكل  وغيرهم،  و�الإبا�سية 
وقومياتهم،  �لمبدعين،  �أديان  عند  مرة  كّل  في  يقف  �أن  للّد�ر�ص 
�سمن  �لنعر�ت  و�إثارة  �لع�سبيات،  �إذكاء  �سيا�سة  هي  �أم  ومذ�هبهم؟! 

قاعدة )فّرق ت�شد(؟)58(.
للّدو�ئر  م�ست�سار�  بعمله  �لمعروف  ما�شينيون  لوي�ش  فالم�ست�سرق 
�ال�ستعمارية في �ل�سام و�سمال �إفريقيا، ي�سّر على �لحديث عن �لعط�ص 
كما  �إرو�ئه)59(!  من  �لحاّلج  تمّكن  �لذي  �ل�سنية،  للجماعة  �لوجودي 
تحليلية  در��سة  ليدر�سه  وال  ب�سعره،  ليعّرف  �لمتنبي ال  كتابا عن  يوؤّلف 
حيث  �لقر�مطة  �إلى  و�نت�سابه  ت�سّيعه  ليثبت  ولكن  دقائقه،  عن  تك�سف 
تاأثيره  عنده  �ل�سعرية  �ل�سور  مادة  بها  تمّر  �لتي  �ل�سياغة  »�إّن  يقول: 
من �سبقه من �لقر�مطة«)60(، ويقول �أي�سًا: »�لمعجم �ل�سعري للمتنبي 
يحتوي - رغم تر�كيبه �لتقليدية �لجميلة - على بع�ص �لعبار�ت �ل�سائعة 
بكونهم  �لقر�مطة  و�سف  يفوته  �أن  دون  من  �الإ�سماعيليين«)60(،  عند 
»�سيعة ثوريين يوؤمنون بالم�ساو�ة«)61(، مع �أنهم -في �لو�قع- ��ستحّلو� 
من  �أحد  ال  �أن  علًما  ل�سنو�ت،  �الأ�سود  �لحجر  على  و��ستولو�  �لحرم، 
و�الإ�سماعيلية  �لقرمطة  �إلى  �لمتنبي  ن�سب  حديًثا  �أو  قديمًا  �لّد�ر�سين 

غير ما�شينيون وبال�شير من قبله.
�أّما �لم�ست�سرق �لرو�سي كر�ت�شكوف�شكي فاإّنه تحّدث عن تخ�س�ص 
�أدبي غير ماألوف في تر�ثنا �لنقدي وهو »�أدب ن�سارى �لعرب« باعتباره 
�سًا يدخل �سمن حّيز �هتمامه حيث يقول: »ودو�ئر �أبحاثي ثالث:  تخ�سّ
�أيامنا  �إلى  �لزمان  قديم  منذ  ونقده  �لعربي  �ل�سعر  تاريخ  منها  �الأولى 
تاريخ  و�لثالثة  �لعرب،  �لعربية بين ن�شارى  �للغة  �آد�ب  و�لثانية  هذه، 

�آد�ب �للغة �لعربية منذ نه�ستها �الأخيرة في �لقرن �لتا�سع ع�سر«)62(.
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7 - �لقر�ءة �ل�شياقية:
�لقر�ءة �ال�ست�سر�قية في معظمها تتجاهل �الأثر بحثًا عن �لموؤّثر، 
من  �لفنية  و�الآثار  �الأدبية  للن�سو�ص  متابعة   - �لغالب  في   - نجد  فال 
�لناحية �لبنيوية �لجمالية، ولكننا نقف في معظم �الأحيان على قر�ء�ت 
ك�سيرة  ن�سية(،  )خارج  حقائق  عن  للبحث  مطّية  �لن�ص  ت�ستخدم 
من  ذلك  �إلى  وما  �لن�ص،  �إنتاج  ظروف  �أو  ع�سره،  ثقافة  �أو  �لكاتب، 
كالمنهج  �لغر�ص،  هذ�  تخدم  �لتي  �لمناهج  من  جملة  عبر  �سياقات، 
�لحفري  و�لمنهج  �الجتماعي،  و�لمنهج  �لنف�سي،  و�لمنهج  �لتاريخي، 
)�الأركيولوجي( وغيرها، وهي مناهج ال تعك�ص �لقيمة �لفنية و�لعلمية 
هذ�  موؤثر�ت  في  تبحث  وثيقة  �إلى  تحّوله  ما  بقدر  �الأدبي  لموروثنا 

�لموروث.
بو�سوح  نلم�ص  بال�شير  لرجي�ش  �لعربي  �الأدب  تاريخ  كتاب  ففي 
الن�سون[ غو�ستاف  موؤ�س�سه  �إلى  ]ن�سبة  )�لالن�سوني(  �لتاريخي  �لنقد 
من  و�لتحّقق  �لمختلفة،  و�لّطبعات  �لم�ستند�ت  »جمع  على  يقوم  �لذي 
�لرئي�سية،  �لتغّير�ت  ور�سد  �لحو��سي،  وقر�ءة  �لن�سو�ص،  ن�سبة  �سحة 
وفهم �لن�ص من خالل �لعلوم �لم�ساعدة كال�سرف و�لنحو و�لعرو�ص، 
ودر��سة �لتاأثير�ت �لمتبادلة بين �لموؤّلف وغيره، وبين �لن�سو�ص«)63(، 
�أهم �لظروف �لتاريخية �لتي عا�سها  وهذ� ما يجعل �لقارئ يقف على 
يقول  كما  فبال�سير  باالإبد�ع،  �أحاطت  �لتي  �لحو�دث  و�أهم  �لمبدعون، 
بين  �لّربط  محاواًل  �لتاأليف  في  جديدة  طريًقا  »�سلك  كتابه:  مترجم 
�إجر�ء�ت هذ�  تلّم�ص  ويمكننا  �الأدبية«)64(،  و�لوقائع  �لمجتمعات  تطّور 
�لمنهج بو�سوح في كتابه تاريخ �الأدب �لعربي، و�أي�سًا في تاريخ �الأدب 
�لعربي  �الأدب  وتاريخ  كر�ت�شكوف�شكي،  للم�ست�سرق  �لعربي  �لجغر�في 

للم�ست�سرق كارل بروكلمان. 
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�أّما ما�شينيون فاإّنه يوّظف �لمنهج �لحفري، �لجنيالوجي، مع �أّنه 
لم يوّفق في ��ستخد�مه ب�سبب �إفر�طه في �النتقائية وفي �ال�ستناد �إلى 
�لقرن  باإّز�ء  �لمتنبي  �لمو�سومة  در��سته  في  وذلك  �لجاهزة،  �الأحكام 
�الإ�سماعيلي في تاريخ �الإ�سالم، �لتي كّر�سها للبحث عن �النتماء �ل�سيعي 
ل�سخ�سية  و�لعائلية  و�الجتماعية  و�لمذهبية  �لثقافية  �ل�ساللة  في 
�لمتنبي، وهذ� ما يوّفره �لبحث �لجنيالوجي �لذي يعتبر �الأ�سل موطن 
�لحقيقة وم�ستودعها كما يقول مي�شال فوكو)M.Foucaut( )65(، عبر 
�لوقوف على �لبد�يات، »�لبد�يات بكّل تفا�سيلها و�تفاقاتها، و�الهتمام 
وبوجه  �أقنعة  غير  من  طلعتها  بزوغ  و�نتظار  و�سخفها  بقبحها  �لّدقيق 
�الآخر، ويجب �أن ال ن�سعر بخجل ونحن نبحث عنها حيثما تكون«، غير 
�أّن ما�شينيون �أوقع نف�سه في م�سكلة حينما وّظف �لحفر �لجينيالوجي ال 
ليبحث عن حقيقة غائبة، ولكن لتاأكيد �فتر��ص ��سطنعه، وطّوع �لمنهج 
تن�سف  ثابتة  حقائق  مع  ��سطد�م  في  يجعله  ما  وهو  �إثباته،  �سبيل  في 

نتائجه.
وعلى �لنهج نف�سه �سار مرجليوث في كتابه �أ�سول �ل�سعر �لعربي، 
حينما ��ستعان بكّل �لوثائق �لتاريخية و�لن�سو�ص و�لنقو�ص و�لحفريات 
قبل  عربي  �سعر  وجود  بعدم  زعمه  تاأكيد  �سبيل  في  و�لق�سا�سات 
�الإ�سالم، موّظفًا كّل �لم�ستند�ت �لتاريخية للت�سكيك في �لموروث �الأدبي 

�لذي يتناقله �لباحثون �لعرب جياًل بعد جيل!!
�الأدب  يدر�سو�  �أن  �آخرون  م�ست�سرقون  يحاول  نف�سه  �الإطار  وفي 
�لعربي في �سوء نظرية هيبوليت تين )H.Taine( �لعرقية، �لتي تبقى 
�سّيئة �لذكر و�ل�ّسمعة، حتى و�إن �ّدعى �ساحبها �أّنها علمية وت�ستفيد من 
تطّورية د�روين، الأّنه يزعم �أّن �الإبد�ع يقوم على ثالثية �لعرق و�لو�سط 
هو  �الإبد�ع  �سروط  �أحد  و�عتباره  �لعرق،  عن�سر  فاإدخال  و�لزمن، 
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عن�سرية مقّنعة، تهدف �إلى �إق�ساء �ل�سعوب غير �الأوربية من �الإ�سهام 
�لم�ست�سرق  لدى  نالحظه  ما  وهذ�  �الإن�سانية،  �لح�سارة  �سناعة  في 
�الإبد�ع  �أّن  يعتبر  �لذي   )S.Albornoz( �ألُبْرُنث  �شان�شيز  �الإ�سباني 
�إلى  يرجع  ما  بقدر  �لعرب،  عبقرية  �إلى  يرجع  ال  �الأندل�ص  في  �لعربي 
�لمكّون �الإ�سباني ، ويعتبر �أّن �لوجود �لعربي في �الأندل�ص كان �سكليًا، لم 

يمار�ص �أي تاأثير فكري �أو عرقي على �لمجتمع �الأندل�سي)66(.
مكت�سف   )R.Dozy( دوزي  ر�نيهارت  �لم�ست�سرق  يقول  فيما 
مخطوط )طوق �لحمامة( عن موؤّلفه �بن حزم: »�إّن هذ� �ل�ساعر �الأكثر 
عّفة، و�أكاد �أقول �الأكثر م�سيحية، لم يفقد كلّية طريقة �لتفكير و�ل�سعور 
�لتف�سير �لحقيقي  �أن  �إلى  �إلماح مبّطن  �لذ�تية لجن�سه«)67(، وفي هذ� 
�إلى  �إلى ثقافته �لعربية، وال  لعّفة �بن حزم في طوق �لحمامة ال ترجع 

ح�سارته �الإ�سالمية، ولكن �إلى �أ�سوله �لم�سيحية وجن�سه �الإ�سباني!!
�أّما بال�سير فيعترف با�ستفادته من نظرية تين عبر �لتركيز على 
موؤّيدً�  نبغي  �أن  لنا  كان  »و�إذ�  يقول:  حيث  و�لزمن،  �لو�سط  عن�سري 
لنظرية تاأثير �لو�سط على �الأ�سكال �الأدبية فلن نجد �أح�سن من �لّرجوع 
وللو�سط  �لجماعة،  لروح  �نعكا�سًا  �لعربي  �الإبد�ع  معتبرً�  للعرب«)68(، 
�لذي �أنتجه، وهو يفتقد �إلى �لعبقرية و�الإبد�ع، بعيد عن كّل خلٍق فردي، 
بخالف �الأدب �الأوربي �لذي يقوم على عبقرية �الأفر�د ونبوغهم، وهو ما 
ينفي - بجّرة قلم - عطاء�ت �لكثير من �لنو�بغ �لذي �سّكلو� منعطفات 
�أبي  �أمثال  عام،  بوجه  و�الإن�سانية  �لعربية  �لح�سارة  م�سيرة  في  هامة 
و�لجاحظ  �لجرجاني  وعبد�لقاهر  نو��ش  و�أبي  و�لمتنبي  �لعالء 

و�آخرين.
ي�ستخدمون  كانو�  �لم�ست�سرقين  من  �لعديد  فاإّن  �الأمر؛  وخال�سة 
ولكن  و�الكت�ساف،  �لعناية  ي�ستحق  هدفًا  لي�ص  �لعربي  �لتر�ثي  �لن�ص 
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معبرً� الإثبات �أفكار م�سبقة، عبر مناهج �أثبت �لنقد �لمعا�سر عجزها 
وق�سورها، يقول عبد�لملك مرتا�ش: »فال�سو�سيولوجي ومعه �لنف�ساني 
�نطالقًا من مذ�هب  �الأدبي  �لنقد  في  يتدخلون  مّمن  ومعهما غيرهما 
�أجنبية عن �الأدب؛ ال يمكن �أن يف�سي �سعيهم ذ�ك �إلى �أي نتيجة تذكر«، 
تخرج  وثيقة  �إلى  يتحّول  �أن  يمكن  وال  �إبد�ًعا  و�سيظلُّ  �إبد�ٌع  �الأدب  الأّن 
�إلى هذ� �لف�سل �لمنهجي �سوء نو�يا بع�ص  به عن طبيعته، فاإذ� �ن�سّم 
علمية  ف�سيحة  مو�جهة  في  ن�سبح  مقا�سدهم  وخبث  �لم�ست�سرقين 
ت�ستحق �الإد�نة و�لّرف�ص، يقول �إدو�رد �شعيد: »�إّن �ال�ست�سر�ق بنف�سه وفي 
نف�سه، وكطقم من �لمعتقد�ت، وكمنهج للتحليل، لعاجٌز عن �لتطّور، بل 

�إّنه بحقٍّ �لنقي�ش �لمذهبي للتطّور«)69(.
8 - �الأحكام �لجاهزة:

�أكثر �لقر�ء�ت �ال�ست�سر�قية �أ�سيرة �الأحكام �لجاهزة و�لت�سّور�ت 
قلب  �إلى  يوؤّدي  بما  �الإ�سالمية،  و�لثقافة  �لعربي  �الأدب  عن  �لقبلية 
�لحقائق وتزييفها، عبر تعميم ما هو فردي وجزئي على جميع �لظو�هر 
�أو من خالل فر�ص ت�سّور�ت معّينة ثّم ت�سّيد �الأدلة الإثباتها،  �لعامة، 
»وحين يبحثون عن هذه �الأدلة ال تهّمهم �سحتها بمقد�ر هّمهم �إمكان 
بالبحث  ي�سّر  ما  وهو  �ل�سخ�سية«)70(  �الآر�ء  لدعم  منها  �ال�ستفادة 

وبالمنطق �لعلمي �لمطلوب.
�لفار�سي  �الأدب  في  �لملحمي  �ل�سعر  يتخذ  روزنتال  فالم�ست�سرق 
بالمحتوى، حيث  �أقل عمقًا و�هتمامًا  باأّنه  �لعربي  �ل�سعر  ذريعة التهام 
�ل�سعر  �إّن  �لقول  يمكن  فاإّنه  �لعربي  بال�سعر  ذلك  قارّنا  »و�إذ�  يقول: 
�لتركي يرّكز�ن ب�سورة كبيرة على  �ل�سعر  �لفار�سي وما يت�سل به من 
يخاطب  غنائي  �لعربي  �ل�سعر  �أّن  �أ�سا�ص  على  و�لفكر«)71(،  �لمحتوى 
�أ�سعار  طالعنا  �إذ�  ت�سمد  لن  �لّدعوى  هذه  ولكن  و�لم�ساعر.  �لوجد�ن 
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مدين  �أبي  �أمثال  وفة  �لمت�سّ وكبار  �لطّيب،  و�أبي  و�لمعّري  �لنابغة 
�هتمام  لهم  مّمن  وغيرهم  �لعدوية  ور�بعة  �لفار�ص،  و�بن  �لتلم�ساني، 

بالغ بالمعاني و�لم�سامين؟!
�إ�شاء�ت �ال�شت�شر�ق:

في  �لم�ست�سرقين  جميع  ن�سع  �أن  �لمو�سوعية  وال  �لعدل  من  لي�ص 
م�ست�سرقين  هناك  �أّن  فكما  بع�ص،  �أوز�ر  بع�سهم  ونحّمل  و�حدة،  كفة 
�أ�ساوؤو� للثقافة �لعربية وللدين �الإ�سالمي؛ هناك م�ست�سرقون تخ�س�سو� 
في ثقافة �لم�سرق محّبًة وتعّلقًا، �أ�سابو� فيما �أ�سابو� فيه و�أخطوؤو� فيما 
�أخطوؤو�، لكّنهم في �لنهاية قّدمو� قر�ءة لتر�ثنا �لعربي من وجهة نظر 
�الآخر، �لذي نتقا�سم معه �الإن�سانية، ونت�سارك معه هذ� �لكوكب. وبمتابعة 
ومو�سوعيًة،  �إن�ساًفا  نلم�ص  �أن  يمكننا  �ال�ست�سر�قية  �لقر�ء�ت  بع�ص 
وتحلياًل في �لكثير من �لعمق و�ل�سدق، كما يظهر في �الإ�ساء�ت �لتالية:

�أ - تحقيق �لمخطوطات �لعربية:
توّفر  ب�سبب  �الإطالق،  على  �ال�ست�سر�ق  ح�سنات  �أهّم  وهو 
في  �لطباعة  لتاأخر  ونظرً�  �لغرب،  مكتبات  في  �لعربية  �لمخطوطات 
لمر�كز  فر�سة  �أتاح  ما  وهو  �لمتقّدمة،  بالدول  مقارنة  �لعربية  �لبالد 
�ال�ست�سر�ق كي تقدم على ن�سر نفائ�ص �لتر�ث �لعربي الأّول مرة، مثل: 
متن �الأجّرومية لمحّمد بن �آجّروم �ل�سنهاجي )روما: 1592م(، المية 
)ليدن:  طالب  �أبي  بن  علي  ديو�ن   ،)1742 )ليدن:  للطغر�ئي  �لعجم 
1745م(، رحلة �بن بطوطة )باري�ص: 1753م(، �سرح ديو�ن �بن �لفار�ص 

1878م(، كتاب  �الأنباري )فيينا:  1853م(، �الإن�ساف البن  )مر�سيليا: 
1888م(،  )ليدن:  لالأ�سفهاني  و�الأغاني   ،)1881 )باري�ص:  �سيبويه 

نقائ�ص جرير و�لفرزدق )ليدن: 1905()72(.
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ب - تقديم �لثقافة �لعربية للقارئ �لغربي:
ي�ستطيع  ومّطلعًا  ومو�سوعيا  من�سًفا  يكون  حينما  �لم�ست�سرق 
على  �سيركز  الأّنه  �أف�سل،  ب�سكٍل  �الآخر  �إلى  �لعربية  �لثقافة  يقّدم  �أن 
�لمو�سوعات �الأكثر �إلحاحًا في �لعقل �لغربي، و�سيقّدمها ب�سورة تتالءم 
مع �أدبيات هذ� �لعقل، فال تكون حينئذ غريبة وال مفاجئة، مثلما فعل 
�لر�سول  �سيرة  كتابته عن  في   ،)E.Dinnet( دينيه �إيتيان  �لم�ست�سرق 
�لتي  �لق�سايا  من  �لكثير  عند  فيها  توّقف  �لتي  و�سّلم،  عليه  �هلل  �سلى 
و�أن  �لم�ست�سرقين  �سبهات  على  يرّد  �أن  وحاول  �لغربي،  �الإن�سان  تهّم 
يبّين زيفهم)72(، ومثلما فعلت زيغريد هونكه )S.Hunke( في كتابها 
�ل�سهير �سم�ص �لعرب ت�سطع على �لغرب، �أو د�ئرة �لمعارف �الإ�سالمية 

�لتي كتبها جماعة من �لم�ست�سرقين.
بل �إّن �لمفّكر �الإ�سالمي �ل�سهير مالك بن نبي وهو �لذي تلقى تكوينا 
فرن�سيًا في بد�ياته يعترف باأّنه تعّرف على �لعديد من رو�ئع �لح�سارة 
�الإ�سالمية عبر �لم�ست�سرقين، فيقول: »�إّنني على �سبيل �لمثال و�أنا بين 
�لح�سارة  �أمجاد  على  تعّرفت  �لعمر  من  و�لع�سرين  ع�سرة  �لخام�سة 
�بن خلدون، وفيما كتب دوزي  �الإ�سالمية في ترجمة دو�سالن لمقّدمة 

عنها، و�أحمد ر�سا بعد �لحرب �لعالمية �الأولى«)73(.
ج - �لتاأكيد على م�شدرية �الإبد�ع �لعربي بالن�شبة للغرب: 

�لعربي،  �الإبد�ع  باأهمية  �ال�ست�سر�قية  �لّدر��سات  من  �لعديد  تقّر 
 :)H.Gibb( وف�سله على �الأدب �لغربي، حيث ي�سّرح هاميلتون جيب
كروزو،  روبن�سون  �أمثال  ظهر  قد  كان  لما  وليلة  ليلة  �ألف  كتاب  »لوال 
هو  مّما  �أفقر  �الإنجليزي  �الأدب  لكان  ولواله  جوليفر،  ورحالت 
باالأدب  يتعّلق  »فيما  كر�ت�شكوف�شكي:  �سّرح  ذلك  وبمثل  و�أتع�ص«)74(، 
جزءً�  يمّثل  و�فر،  بن�سيب  فيه  �أ�سهمو�  قد  �لعرب  فاإّن  �لعالمي  �لفني 
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كبير  عدد  �إلى  تاأثيرهم  �متد  كما  للب�سرية،  �لعام  �لتر�ث  من  �أ�سا�سيًا 
من �لم�سّنفات و�لفنون �الأدبية �لتي ن�ساأت في بيئات غير عربية«)75(.

�لعربي  �الأدب  تاأثير  لمدى  �الأو�سح  �لمثال  �الإ�سباني  �الأدب  ويمّثل 
غابرييلي  فر�ن�سي�سكو  �لم�ست�سرق  �عترف  فقد  �الأوربي،  �الأدب  في 
)F.Gabrieli( بالعديد من �الأمثلة و�ل�سو�هد على هذ� �لّطرح، بدًء� من 
�سعر �لتروبادور، و�نتقاال �إلى �لجو�نب �ل�سكلية في �لق�سيدة �الإ�سبانية 
ليمتد  �لقافية،  ق�سية  في  خ�سو�سًا  �لعربي  �ل�سعر  بنية  تحاكي  �لتي 
�الأقو�ل  و�أدب  �الإ�سباني  »�لق�س�ص  �لق�س�سي:  �الأدب  �إلى  �لتاأثير  هذ� 
بعد  �لنه�سة  ع�سر  حتى  ع�سر  �لثالث  �لقرن  منذ  �ل�سهير  �لماأثورة 
ذلك، هو في معظمه من �أ�سل عربي، �أو هو على �الأقل م�ستق من خالل 

�لم�سادر �لعربية«)76(.

خاتمــــة:
قبل �أن يكون �ال�ست�سر�ق حالة معرفية تثاقفية فاإّنه يمّثل ��ستجابة 
لحاجة �إن�سانية، فاالإن�سان مفطوٌر على �لتطّلع �إلى غيره، وك�سر �لحو�جز 
بينه وبين �الآخرين، ويتنامى هذ� �ل�سعور لدى �الأمم �لتي حّققت فائ�سًا 
معرفيًا، مّما يوّلد لديها رغبة جامحة في فهم �ل�سعوب �لمحيطة بها، 
و�سمن هذ� �ل�سياق تاأتي ظاهرة �ال�ست�سر�ق، حيث يحاول �الآخر �لغربي 
�أن ي�ستوعب �ل�سرق ثقافيًا كما حّقق ذلك على �لم�ستويات �القت�سادية 

و�ل�سيا�سية و�لع�سكرية.. 
ولهذ� تختلف دو�فع �ال�ست�سر�ق، وتتباين قر�ء�ته، وتتعّدد مد�ر�سه، 
وتت�سارب نتائجه، فمنها ما يكون في خدمة �أجند�ت �سيا�سية و�إمبريالية 
بعيدة كّل �لبعد عن روح �لعلم ومعناه، ومنها ما يكون �سريف �لغاية نبيل 

�لمق�سد، وهم �الأقلية �إلى حّد �الآن.
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ولقد عانى �لتر�ث �لعربي من �ل�سنف �الأّول معاناة كبيرة، ب�سبب 
�الإ�ساء�ت �لمتعّمدة، و�لت�سويه �لممنهج لتر�ثنا �الأدبي وديننا �الإ�سالمي، 
باالإ�سافة �إلى �سعف �لّد�ر�ص �لغربي في �للغة �لعربية، و�سعف �أكبر في 
–غالبًا- مغلوطة  �لنتائج  مّما يجعل  وروحها،  ودقائقها  �أ�سر�رها  فهم 

وغير �سحيحة.
�لقر�ءة  من  م�ستويين  عن  �ل�ساأن  هذ�  في  �لحديث  ويمكننا 
فقد  منهجي.  معرفي  �آخر  وم�ستوى  فني،  تقني  م�ستوى  �ال�ست�سر�قية؛ 
يخُل  لم  و�إن   - كبيرً�  نجاحًا  �الأّول  �لم�ستوى  في  �لم�ست�سرقون  حّقق 
وفهر�ستها،  وحفظها،  �لمخطوطات  تخزين  في  تمّثل   - �لنقائ�ص  من 
وتحديد �أماكن وجودها، وتحقيقها، ون�سرها، �أّما �لق�سم �لثاني �لمتعّلق 
�لم�ست�سرقون  فيه  يوّفق  لم  �لذي  فهو  ودر��سته،  وقر�ءته  �لتر�ث  بنقد 
ب�سبب عدم تخّل�سهم �لتام من �الأفكار �لم�سبقة باالإ�سافة �إلى �الأ�سباب 

�لتي تقّدم ذكرها.
وعلى هذ� �الأ�سا�ص ندعو �لباحثين وطاّلب �لمعرفة الأن يتعاملو� مع 
�لقر�ءة �ال�ست�سر�قية باحتياط تام، وبمزيد من �لتحري، كي ال ي�سيوؤو� 
�لتعامل مع ثقافتهم و�آد�بهم، و�أن يدركو� تمام �الإدر�ك �أّن هناك �لعديد 
من �لعو�ئق �لتي تحول دون وجود قر�ءة ��ست�سر�قية مو�سوعية، وبالتالي 
وتنقيته  ودر��سته  موروثنا،  بمر�جعة  نقوم  �أن  علينا  �لالزم  من  ي�سبح 
وت�سحيحه باأنف�سنا، حتى ال يفر�ص علينا فر�سًا ون�سبح تابعين لالآخر 
في فهم ديننا و�أدبنا وثقافتنا كما تبعناه في مجاالت �لحياة �لمختلفة. 
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)35( �لمرجع �ل�سابق �ص 99.

)36( غي دو موبا�سان: رحلة �إلى �لجز�ئر �ص 67.
)37( �لم�سدر �ل�سابق �ص 67.

)38( �أندري جيد: رحلة �إلى �سمال �إفريقيا �ص 31.
)39( د. عبد�لرحمن عميرة: �الإ�سالم و�لم�سلمون بين �أحقاد �لتب�سير و�سالالت �ال�ست�سر�ق 

�ص 111.
)40( د. حمدي زقزوق: �ال�ست�سر�ق و�لخلفية �لفكرية لل�سر�ع �لح�ساري �ص 66.

)41( د. م�سطفى �ل�سباعي: �ال�ست�سر�ق و�لم�ست�سرقون ما لهم وما عليهم �ص 19.
)42( د. محمود �لمقد�د: تاريخ �لّدر��سات �لعربية في فرن�سا �ص 66.

)43( د. حمدي زقزوق: �ال�ست�سر�ق و�لخلفية �لفكرية لل�سر�ع �لح�ساري �ص 65.
)44( مجموعة ر�سائل موّحدية من �إن�ساء كّتاب �لدولة �لموؤمنية، تحقيق ليفي بروفن�سال، 

ن�سرته مكتبة �لثقافة �لدينية بالقاهرة، 2010م، ط 1.
)45( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 216.

)46( د. حمدي زقزوق: �ال�ست�سر�ق و�لخلفية �لفكرية لل�سر�ع �لح�ساري �ص 67 وما بعدها.
)47( �أحمد �سمايلوفت�ص: فل�سفة �ال�ست�سر�ق �ص 186-185.

)48( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 55.
)49( د. �سالم يفوت: حفريات �ال�ست�سر�ق �ص 16.

)50( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 215.
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)51( �الإبر�هيمي: في قلب �لمعركة، د�ر �الأمة، �لجز�ئر، 2009م، �ص 253.
)52( كارل بروكلمان: تاريخ �الأدب �لعربي )153-152/1(

)53( مرجليوث: �أ�سول �ل�سعر �لعربي �ص 49.
)54( �لمرجع �ل�سابق �ص 49.

)55( رجي�ص بال�سير: تاريخ �الأدب �لعربي )140/1(.
)56( د. طه ح�سين: في �الأدب �لجاهلي �ص 168.

)57( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 205.
)58( د. �سالم يفوت: حفريات �ال�ست�سر�ق �ص 25.

)59( �لمرجع �ل�سابق �ص 37.
)60( �سيجر بونيباكر: مقّدمة تحقيق كتاب نقد �ل�سعر �ص 91.

)61( �لمرجع �ل�سابق �ص 94.
)62( �نظر قائمة �لم�سادر في تر�ث �الإ�سالم )240/2(.

)63( �لر�فعي: تاريخ �آد�ب �لعرب )13/1(.
)64( �لمرجع �ل�سابق )14/1(.

)65( رجي�ص بال�سير: تاريخ �الأدب �لعربي )12/1(.
)66( يقول م�سطفى �ل�سباعي في كتابه �ال�ست�سر�ق و�لم�ست�سرقون مالهم وما عليهم �ص23: 
»�إّنهم ما برحو� منذ ن�سف قرن يحاولون �إحياء �لفرعونية في م�سر، و�لفينيقية في 
�سملنا  ت�ستيت  لهم  ليت�سنى  وهكذ�،  �لعر�ق  في  و�الأ�سورية  وفل�سطين،  ولبنان  �سوريا 

كاأمة و�حدة«.
)67( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 271.

)68( ما�سينيون: �لمتنبي باإّز�ء �لقرن �الإ�سماعيلي في تاريخ �الإ�سالم �ص 27.
)69( �لمرجع �ل�سابق �ص 20.
)70( �لمرجع �ل�سابق �ص 16.

)71( كر�ت�سكوف�سكي: )ترجمته بقلمه( �سمن كتاب تاريخ �الأدب �لجغر�في �لعربي )5/1(.
)72( د. حبيب مون�سي: نقد �لنقد- �لمنجز �لعربي في �لنقد �الأدبي �ص 56.

)73( د. �إبر�هيم �لكيالني: مقّدمة تاريخ �الأدب �لعربي لرجي�ص بال�سير )5/1(.
)74( مي�سال فوكو: جنيالوجيا �لمعرفة �ص 67.

)75( �لمرجع �ل�ّسابق �ص 68.
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)76( د. �سالم يفوت: حفريات �ال�ست�سر�ق �ص 33.
)77( �لمرجع �ل�ّسابق �ص 30.
)78( �لمرجع �ل�ّسابق �ص 35.

)79( �نظر كتابه تاريخ �الأدب �لعربي )14/1(.
)80( د. عبد�لملك مرتا�ص: في نظرية �لنقد �ص 77.

)81( �إدو�رد �سعيد: �ال�ست�سر�ق �ص 305.
)82( د. م�سطفى �ل�سباعي: �ال�ست�سر�ق و�لم�ست�سرقون ما لهم وما عليهم �ص55.

)83( فر�نز روزنال و�آخرون: تر�ث �الإ�سالم )23/2(.
)84( نقاًل عن د.عادل �الألو�سي: �لتر�ث �لعربي و�لم�ست�سرقون من عّدة مو��سع من �لكتاب.
)85( �قر�أ كتابه �لّر�ئع محمد ر�سول �هلل ترجمة �الإمام �الأكبر عبد�لحليم محمود ومحمد 

عبد�لحليم.
)86( د. �أحمد دروي�ص: �ال�ست�سر�ق �لفرن�سي و�الأدب �لعربي �ص 31.

)87( �لمرجع �ل�سابق �ص 30.
)88( كر�ت�سكوف�سكي: تاريخ �الأدب �لجغر�في �لعربي )16/1(.

)89( غابريلي و�آخرون: تر�ث �الإ�سالم )116/1(.
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قيمة �ال�شرت�ك يف - جذور

البلـــــد

�ل�سعودية
�الإمار�ت

قطر
�لبحرين
م�سقط
�لكويت
�ليمن

* �ل�سعودية ودول �خلليج �لعربي
* �الأفر�د يف �لوطن �لعربي

* �الأفر�د خارج �لوطن �لعربي
* �ملوؤ�س�سات كافة

)120( ريااًل �أو ما يعادلها
)40( دوالرً�
)45( دوالرً�
)60( دوالرً�

تر�سل قيمة �ال�سرت�ك على عنو�ن �لنادي �ص.ب 5919 جدة 21432 فاك�سميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

�الأردن
م�سر
�ملغرب
تون�ص
�سوريا
لبنان

20 ريااًل

15 درهمًا

15 ريااًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 ريااًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دوالر�ت

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وكالة �لتوزيع �الردنية )�ر�مك�ص ميديا(
�سندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- �ململكة �الأردنية �لها�سمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�س�سة �الأهر�م للتوزيع
14 �سارع �جلالء

�لقاهرة- جمهورية م�سر �لعربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• د�ر �حلكمة
�سندوق بريد 2007

دبي- دولة �الأمار�ت �لعربية �ملتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�س�سة �الأيام/ مكتبات �الأيام
�سندوق بريد 3262

�ملنامة- مملكة �لبحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• د�ر �لقلم للن�سر و�لتوزيع و�الإعالن
�سندوق بريد 1107

�سنعاء- �جلمهورية �ليمنية
تلفاك�ص: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• �ل�سركة �ملتحدة لتوزيع �ل�سحف
�سندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة �لكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• �ل�سركة �لتون�سية لل�سحافة )�سوترب�ص(
3 نهج �ملغرب

�ص.ب 719
تون�ص 1000 - �جلمهورية �لتون�سية

تلفون:  216-71-322499+

• �سركة �لظالل للن�سر و�لتوزيع
بغد�د - �جلمهورية �لعر�قية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�س�سة �لعروبة �لتجارية �ملحرتمني
�سارع حارثة بن �سهل �ص. ب 52 

�لدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• �ل�سركة �ل�سريفية للتوزيع و�ل�سحف )�سو�سرب�ص(
ملتقى زتقة رحال بن �أحمد وزنقة �سان 

�سات�ص
�سندوق بريد 13683

�ملغرب �لد�ر �لبي�ساء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• �ل�سركة �ل�سورية لتوزيع �ملطبوعات
بر�مكة- جتاه ثانوية �لتجارة

دم�سق – �جلمهورية �لعربية �ل�سورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية
- كنوز �ملعرفة - جدة �سارع �ل�ستني

- مكتبة �ملتنبي - �لدمام
- مكتبة د�ر �لزمان- �ملدينة �ملنورة

- مكتبة �ل�سرق- �ملدينة �ملنورة
- �ملكتبة �لرت�ثية- �لريا�ص

- ومكتبات �أخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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